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 לעּפעט סָאד

 ,1901 רהֶָאי ןיא ןעּבירשעג





 לעּפעט סָאד

 ,ךייא ךיא ?יוו הלאש ַא ןענערפ ךייַא ליוו ךיא !יּבד --
 .טשינ ךימ רהיא טנעק יצ ,ךימ רהיא טנעק יצ ,טשינ סייוו ךיא
 לעדנַאה ךיא .עקשטינּפַאלערוק יד עטנעי ,ךיא ןיּב עטנעי ןיּב ךיא
 .סעקשטַאק טימ ןוא זנעג טימ ,תופוע טימ ,ךיא לעדנַאה רעייא טימ
 -ייווצ ַא ,רימ ךיא ּבָאה סעט'הנוק עגידנעטש עניימ רימ ּבָאה ךיא
 טנוזעג ןעּבעג טָאג ייז לָאז ,רעטנוא ךימ ייז ןעטלַאה ,רעזייה יירד
 ,טנעצירּפ ןעלהָאצ ןעפרַאד ךָאנ לָאז ךיא םורָאװ ; סטוג סָאדלַא ןוא
 ַא ךיא ּפַאח ."איצומה , רעד ףיוא הלח יד טקעלקעג טשינ טלָאװ
 ,ןעמונעג ָאד ,ןעטרָאד לָאמ א ,ָאד לָאמ א ,ךיא ּפַאח לערעיירד
 ,ךיז טחערד עמ --- ןעמונעג ָאד ,ןעּבעגעג טרָאד ,ןעּבעגעג טרָאד
 ןיימ ןעוו ,ןערעלק רהיא טלָאז סָאװ ,יאדוא ! טגָאזעג סנייטשמ
 .!עט-עט-עט -- ןעבעל דניצַא רימ לאז םולשהדוילע ןַאמ
 ןייק ךיא ּבָאח ,קירוצ ענענייא סָאד ןעסעומש פיו עמ זַא שטָאח
 רע לָאז ,רענעידרַאפ ןייק םורָאװ ,טקעלעג טשינ םהיא רַאפ גינָאה
 -עג ןוא ןעסעזעג רָאנ ,ןעוועג טשינ ךָאד רע זיא ,ןייז ?חומ רימ
 ,ך י א ּבָאה טעװערָאהעג ןוא ,טנערעלעג ןוא ןעסעזעג ,טנערעל
 ייּב ךָאנ ,ףיוא זייוודניק ןופ ךָאנ טנהעוועג ךיא ןיּב ןעװערַאה ןוא
 -טכעל יד היתּב ,ןעסייהעג יז טָאה היתּב ,םולשה-הילע עמַאמ ןיימ
 בלח ןעפיוקפיוא טגעלפ ,ןירעהיצטכעל ַא ןעוועג זיא יז ,ןירעהיצ
 ךָאנ טָאה עמ ,ךעלּפעצ ענע'בלח ,טכעל ןעהיצ ןוא םיבצק יד ייּב
 טימ ךעלּפמעל ןייק ןופ ןוא זַאנ ןייק ןופ טלָאמעד טסואוועג טשינ
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 טצַאלּפעג ךָאו ענעי טשרע ,לָאמ עלַא ןעשטשירט סָאװ ,ךעלזעלג

 ...לעזעלג ַא ןעכָאװ ייווצ רַאפ ןוא ,?עזעלג ַא ריס ייּב

 ןעגעקַא ? דער וצ ןעמוקענ סָאד זיא סָאװ ןעגעקַא ,ָאי --

 ןויצנּב-השמ ןיימ זַא ...ןעּברָאטשעג גנוי : טגָאז רהיא סָאװ ,םעד

 סּכעז ?ּכה-ךס ןעוועג טְלַא רע זיא ,ןעּברָאטשעג זיא םולשהדוילע

 ןוא סּכעז ױזַא יו :לָאמ ַא ךָאנ ? אה .רהָאי גיצנַאװצ ןוא

 רהָאי ַא ,הנותח רעד וצ ןעוועג טלַא רע זיא ןהעצנעיינ ?  גיצנַאװצ

 -נעיינ םענייאניא זיא ,ןעּברָאטשעג ןזיא רע זַא ןאהרַאפ ןיא טכַא

 רַאפ .ניצנַאװצ ןוא יירד יו סיורג ױזַא ,םינּפַא -- טכַא ןוא ןהעצ

 לייו ?ניצנַאװצ ןוא סּכעז ןעמוקענסיוא רימ ייּב זיא עשז סָאװ

 .טקנערקעג טָאה רע סָאװ ,רהָאי ןעּבעיז יד ןעסענרַאפ ּבָאה ךיא

 ןעוועג זיא רע ,רחעמ ךס ַא טקנערקעג רע טָאה ןעקנערק ,טסייה סָאד

 ןעוועג וליפא רע זיא ױזַא ,טסייה סָאד ,רעקנַארק ַא ןָא דימּת ןופ
 ! טגעלענקעוַא םהיא טָאה טסוה רעד ,טסוה רעד רָאנ ,רעטנוזעג ַא

 ,טסייה סָאד ,ןעטסוה גידנעטש ,טכאדעג ךייא ראפ טשינ ,טגעלפ רע

 ,ןעמוקעגנָא ןיא טסוה רעד ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ,נידנעטש טשינ

 רע טָאה ,טסוהראפ ךיז טָאה רע זַא ןוא ,ןעטסוהרַאפ ךיז רע טגעלפ

 ,טגָאזעג ןעּבָאה םיריוטקַאד יד ...טסוהעג ןוא טסוהעג ןוא טסוהעג

 ,סעכלעזא ,טסייה סָאד ,עכלעזַא עמזַאּפס ַא םהיא ייּב זיא'ס זַא

 ,ןעטסוה טינ ליוו עמ זַא ןוא ,ןעמ טסוה ,ןעטסוה ?יוו עמ זַא סָאװ

 ןעגעיצ !רעדימרַאה ַא רימ ךַאמ ,םַארגםארטש .,טינ ןעמ טסוה

 ,ןעסייוו ייז יו ,ןעגנירּפש רענטרעג עדמערפ ןיא ןעסיוו ױזַא ןעלָאז

 טָא ...! טרעיילשעג ייז טָאה'ס רעוו ,סָאד טסייה םיריוטקָאד יד
 סע ,רע טסייה ?לעקָאי ,לעננוי ס'טחוש םעד ןרהא בר רהיא טָאה
 טָאה ,ןָאהטעג העוו םהיא טָאה ןהָאצ ַא ןָאהטעג העוו םהיא טָאה

 "עג ןוא ,ןעכָאטשענ ןוא ןעכָארּפשעג ,גנידסלַא ןָאהטעג םהיא ןעמ

 ןוא ,סָאד טסייה לעקָאי ,רע טהעג .טשינ טפלעה סע זַא ,ןעהעז

 זיא'ס זַא ,טגָאז עמ --- ,ןיירַא רעהיוא ןיא ?עּבָאנק ַא ןיירַא-טנעל

 ףיוא ןעסירעג ךיז רע טָאה -- ניטהעוודןהייצ וצ ?עּבָאנק האופר ַא

 טנָאז ?עּבָאנק ם'נופ ןוא ,סָאד טסייה ?עקָאי ,טנעו עכיילג יד
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 .קפוד ם'ייּב םהיא טּפַאט ןוא רעטקָאד רעד טמוק .סיוא טשינ רע

 ,יאדוַא ...? שיקעל רעשירַאנ וד ,קפוד ם'ייּב םהיא וד טסּפַאט סָאװ
 ןייק ןערהיפּפֶא ןעוועג טשינ ,סָאד טסייה ןעלקָאי ,םהיא לָאז עמ
 ? ואוו רהיא טסייוו ,טרַאּפשעננָא רעטציא ןיוש רע טלָאװ ,ץעּפוהעי

 -קעװַא זיא סָאװ ,ךַאּבענ לערעּפ ,ענייז רעטסעווש יד ואוו ,ןעטרָאד

 ..טעּפמיק ןיא ,טכאדעג ךייַא רַאפ טינ ,גיוא טוג ַא ןופ ןעננַאנעג

 ןענעקַא ? רער וצ ןעמוקעג סָאד זיא סָאװ ןעגעקַא ,ָאי ---
 ןייֵא ןעבילּבעג ןיִּב ךיא ...הנמלַא ןייֵא :טנָאז רהיא סָאװ ,םעד
 ַא טימ ,סָאד טסייה טנעגוי ַא ראג ךָאנ ,טכַאדעג ָאד טינ ,הנמלַא

 יד ,"סעקווינצּכק , יד ףיוא בוטש רעּבלַאה ַא טימ ןוא דניק ןיילק
 ;טסייוו רהיא ּביוא ,הריד ס'רילָאטס םעד .רעזייל ןופ ערעדנַא
 ַא סיּפע סָאװ ,ןעגערפ ךָאד רהיא טעוװ  .דָאּב רעד ןופ טייוו טשינ
 ;עניימ טשינ ןיא עּבלַאה ערעדנַא יד תמחמ ? רָאנ ּבוטש עּבלַאה
 רהיא ,רע טסייה ל?אירזע ,יז טרעהעג רעגָאוװש ןיימ וצ טרעהעג יז

 א ,טוקעלעסעוו ןופ ,רעטוקעלעסעוו ַא רע זיא ןיילַא ,םהיא טנעק

 ןוא ,שיפ טימ רע טלעדנַאה ןעלדנַאה ןוא ,סעכלעזַא ?עטדעטש
 ךייט רעד יו ךיז טדנעוו סע ,ןעש רהעז ,ערהדןיע ןייק ,טנעידרַאפ

 טּפַאח עס זַא ןוא ,שיפ ךיז טּפַאח ,ליטש ןעסיורד ןיא זיא ;טלַאה
 ךיז טּפַאח ,טניוװ ַא ןעסיורד ןיא זיא ; שיפ לעװלָאװ זיא ,שיפ ךיז
 סע ןַא ,זיא רעכיילג רָאנ .שיפ רעייט זיא'ס ןוא ,שיפ ןייק טשינ

 טסייה לאירזע ,רע טגָאז ױזַא ,..לעװלָאװ זיא'ס ןוא ךיז טּפַאח
 :רע טנָאז ??ל?כש רעד ןיא סָאװוה :םהיא ךיא גערפ .,סָאד

 טּפאח ,ליטש ןעסיורד ןיא זיא :ל?כש רעטסָארּפ ַא זיא לכש רעד,
 ןיא זיא ; שיפ ?לעװלָאװ זיא ,שיפ ךיז טּפַאח עס זַא ןוא ,שיפ ךיז
 .שיפ רעייט זיא'ס ןוא ,שיפ ןייק טשינ ךיז טּפַאח ,טניוװ ַא ןעסיורד
 גָאז ..."לעװלָאװ זיא'ס ןוא ךיז טּפַאח סע זַא ,זיא רעכיילג רָאנ
 פבש רעד, :רע טגָאז ??לכש רעד זיא סָאװ רעּבָא ,ָאי, :ךיא
 ,שיפ ךיז טּפַאח ,ליטש ןעסיורד ןיא זיא : ?כש רעטסָארּפ ַא זיא
 וד טסלָאז ופט , ?...שיפ ?לעװלָאװ זיא ,שיפ ךיז טּפַאח עס זַא ןוא
 ..."גנוי ןעּבָארג ַא טימ הנעט חהעג -- .םהיא ֹוצ ךיא גָאז -- ! ןערעוו
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 ןענעקַא ? דער וצ ןעמוקעג סָאד זיא עשז סָאװ ןעגעקַא ,ָאי ---

 רעכיילג זיא יאדוא ...הריד ענענייא ןייֵא :טנָאז רהיא סָאװ ,םעד

 יו .תונכש ןיא ךיז ןעּפעלש רעדייא ,סנענייא ןייֵא עלעקניוו ןייא

 ,רימ ךיא ּבָאה .."!סמענעי טשינ ןיא סניימ, :רהיא טגָאז

 "רַאפ וצ טשינ ,הלחנ לעקיטש ַא ,ּבוטש עכלַאה ןיימ ,סָאד טסייה

 ,הנמלַא ןייֵא ףרַאדַאּב סָאװ וצ ,ךייַא טעּב ךיא רָאנ .ןעגידניז

 עּבלַאה עצנַאג ַא דניק ניצנייא-ןוא-ןייא טימ ,טגָאזעג סנייטשמ

 ,טרפּבו ! גונעג --- !עגעלרעדינַא ּפָאק םעד ואוו ןַאהרַאֿפ ?בוטש

 עכילטע עשּביה ןיוש טהעטש יז ,ּבוטש יד ,ןעקעד יז ףרַאדַאּב עמ זַא

 רעסיז רעד ,רימ רע טעשטוקעד ;יז טהעטש טקעדעג טשינ רהֶאי

 ..!ןעקעד יז לָאז עמ ,סָאד טסייה לאירזע ,רעניימ רעגָאװש

 עשז יאמל ,ךיא גָאז ,ונ, 71 ןעקעד יז לָאז עמ ,רע טגָאז ,טייצ,

 גָאז ..'ןעקעד יז ףךימָאל} :רע טנָאז "?טשינ יז ןעמ טקעד

 ןוא -- ןעקעדיױעקעד ,ןעקעד-ןעקעד .."ןעקעד יז רימָאל/ :ךיא

 ןופ ,יורטש ןעמ ףרַאדַאּב ןעקעד ףיוא םורָאװ .,סָאד טביילּב ייּברעד

 "רַאפ ?לעדניש ףיוא ךיא ּבָאה ואוו ,טשינ ןעמ טסעומש לעדניש

 ייּב טציז לע'רדח ןייא ןיא .ךיא גנידראפ םירדח ייווצ ךיא גניד

 יד ,לטּב-רבוע ןיוש ,ןַאמ רעטְלַא ןייַא ,רעּביוט רעד הנח:םייח רימ

 ,טלעג-הריד ךָאו א ןעדליג ףניפ םהיא רַאפ רימ ןעלהָאצ רעדניק

 ַא ,טסייה סָאד ,גָאט ַא רעּביא גָאט ַא ,ייז ייּב רע טסע ןעסע ןוא

 ,טסע רע סָאװ ,גָאט םעד ןוא ,רע טסַאפ גָאט א ןוא רע טסע גָאט

 ןוא .רעּבױט רעד הנח-םייח ,רע טגָאז ױזַא .תוּכמ ךיוא רע טסע

 -רָאװ ּבעיל ןעּבָאה טייל עטלַא ? רשפא ןעגיל ַא סָאד זיא רשפא
 זיא ,ייז טצעז עמ ואוו ,גיצניוו זיא ,ייז טיִנ עמ לעיפיוו ;ןעשט

 ..טרַאה זיא ,ייז טנעל עמ וואו ןוא ,טכעלש

 ןעגעקַא ?רער וצ ןעמוקעג סָאד זיא סָאװ ןענעקַא ,ָאי ---

 טשינ ייז לָאז דיא רעטוג ןייק ...םינכש :טגָאז רהיא סָאװ ,םעד

 -יטש ַא שטָאח ,רעּבױט ַא זיא ,רעּבױט רעד ,רענעי אלימס ! ןענעק

 טהעז עמ ןוא טשינ םהיא טרעה עמ :רהיא טגָאז יװ ,ןכש רעל

 ךיא ,ןעגָארטעג רהֶאי רעטוג רעד רעּבָא ךימ טָאה ....טשינ םהיא
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 טסייה יסענג ,עקשטינטימ רעד ןעגנידרַאפ רדח ןערעדנַא םעד לָאז
 .!עקוטש עטוג א .יז טלַאה ?חעמ ןופ ?עטיילק ַא טלַאה יז .יז
 ,פעגיײטגינָאה א יו ,ךייוו ןעוועג יז זיא ,ןעהעז טלָאז רחיא ,תליחּת
 טעװ יז ,סָאד רימ טעװ יז ,וינעצרַאה ,וינ'המשנ ,וינעצומדוינעצוק
 לעקיטש א ?טגָאזעג סנייטשמ ,ןעד יז ףרַאדַאּב סָאװ ...סענעי רימ
 -סיוא ףיוא לעקנעּב קע ןייֵא ,לעּפעט סָאד ןעלעטשוצ ףיוא ןעוויוא)
 נערב ַא ןוא ,ךָאװ ןיא לָאמ ןייא שיילפ לעקיטש סָאד ןעצלַאז
 א ןיא ?לָאמ ןייא ןעשקָאל ?עטעלּב א ןעשטאקסיוא ףיוא לעשיט
 יד ןוהטניחַא רהיא טעװ ואוו ,ךיא גָאז ,רעדניק יד ןוא, ...לבוי
 ,ןייז טנוזעג ןעלָאז ,יסענג ,ךָאד טָאה רהיא ? אוו ערעייַא רעדניק
 סָאװ ,יז טגָאז ,ךיא סייוו, ..2! ךָאד רהיא טָאה רעדניק עניילק
 זיא סָאד סָאװ ,ןעד טסייו רהיא !ןעּבעל-עטנעי ,טדער רהיא
 ןעּבעל-רעמוז ! רעדניק ןייק טשינ ,ןעטנַאילירעּב ? רעדניק רַאּפ
 -רַאפ רעטניוו ןוא ,גָאט ןעצנַאג ַא ןעסיורד ןיא ךיז ייז ןערעגלַאװ
 טרעה עמ ןוא ,ךעלעפעש יד יװ ,ןעוויוא ן'פיוא ךיז ןעמ טּביולק
 ןייק ,ןעפרַאד ייז סָאװ ,רָאנ ןורסח ןייא .סּפיּפ ןייק ייז ןופ םשינ
 .."ערה-ןיע ןייק ,סרעקיּפ ,ןעייק בעיל ןעּבָאה ,ךס ַא ,ערהדךיע
 עניימ ףיוא קילגמוא ןייֵא טפיוקעג רימ ךיא בָאה יאדוא !ונ-ונ
 -רעביא ,סנייא ןוא סנייא ---- ךעלרעדניק אלימ !ּפעק ס'מיאנוש
 פעקיטש ַא ,דער יד ראפ ןעפָארטש טשינ לָאז טָאג ,ענעשַאװעג
 יי ןיא טכַאנ יװ גָאט !ןעסעוצפיוא טשינ ייז רַאפ זיא טיורּב
 ןוא ךיז טע'נרה עמ ,טעשטיווק עמ ןוא טיירש עמ ! ַאה - וה ייז
 ,םנהיג רעד ? םנהיג ַא ךיא גָאז סָאװ ! םנחיג ַא --- ךיז טנָאלש עמ
 טנעז רהיא זַא ,טשינ טניימ רָאנ ...! דלָאג ןיא ,ךייא ךיא גָאז
 דניק א םורָאװ ,הרצ עּבלַאה ַא ןעוועג ךָאנ טלָאװ סָאד .גיטרַאּפ
 ! דניק ַא טראפ --- ּפינק ַא ,שטצּפ ַא ,ץעז ַא : ןעליטשנייַא ןעמ ןָאק
 טוומ רחיא ;רע טסייה רזוע ,ןַאמ א ןעּבעגעג טָאג רהיא םָאה
 ,לעויילק ןעטשרעטנוא ןיא שמש-רעטנוא ןיא רע ,ןענעק םהיא
 ראנ רעסיורג אזא טשינ רָאנ ,ךיז טכַאד ,ןוא ,דיא רע'רשּכ ַא ךשּבענ
 טסייה יסענג ,םהיא טבָארנַאּב יז יו ,ןערעה רהיא טלָאז ;ךיוא
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 !סענעי ,רוע !סָאד ,רזוע !רעהַא ,רזוע !ןיהַא ,רזוע :סָאד
 ַא ּפָא-טגָאז רע רעדָא -- רע ןוא ...! רזוע - רזוע ! רזוע - רזוע

 רע רעדָא ,( תורצ יד וצ רעגָאזלעטרעוװ ַא ךָאנ זיא רע ) ?עטרעוו
 ,ךייַא ךיא גָאז ,רָאנ זיא'ס ...קעוַא טהעג ןוא ?עטיה סָאד ןָא-טקור

 ...1 גונעג ןוא החלצה א

 ןעגעקַא ?דער וצ ןעמוקעג סָאד ןיא סָאװ ןענעקַא ,ָאי ---

 טכעלש וצ טכעלש ..םינכש עטכעלש :טנָאז רהיא סָאװ ,םעד

 -רַאפ טשינ םלוע-לשיונוּבר רעד סָאד רימ זָאל !ךיילנ טשינ זיא
 ןיא סָאװ ,רהיא ףיוא ףרַאד ךיא ;ערה-ןושל ןייק רַאפ ןענעכער

 יז ?רהיא וצ ךיא בָאה סָאו .,ןעדער טשינ סטכעלש ןייק ,ךייש

 לעקיטש ַא ןַאמערָא ןייֵא ןעּבענ בעיל טָאה סָאװ ,ענידיא ַא זיא

 רהיא טמוק סע זַא :ןעסיוו יז לָאז רהֶאי רעטוג רעד רָאנ .טיורּב

 ןויזּב ַא זיא'ס !ןייז ?ליצמו רמוש טָאנ לָאז --- עילָאקנַאמ יד ןָא

 טשינ סיוועג סָאד ךיא טלָאװ ןערעדנַא ןייק :ןעלהעצרעד וצ

 ...ששש ..,דוס ַא ןייז סָאד טעוװ ,ךיא סייוו ,ךייַא ייּב רָאנ ,טנָאזעג

 רענייק זַא ...סָאד טסייה ,ןַאמ םעד ...רעטנוא םהיא טשטַאּפ יז

 טָאה יו !יסעננ ,יסעננ ,רהיא וצ ךיא גָאז ,יִא, ,..טשינ טהעז

 ןייק רהיא טָאה יו טָאנ רַאפ ?טָאנ רַאפ טשינ ארומ ןייק רהיא

 ....הנאד ס'עּבַאּב רעיא טשינ זיא'ס ,, :יז טנָאז ..,"4 טשינ ארומ

 ןייז רעד זָאל, :יז טנָאז ..."הרּפּכ ענייר ענעש ַא, :ךיא גָאז

 ; ךיא גָאז ..,?לעּפעט ס'מענעי ןיא ןיירַא טקוק סע רעוו ,הרּפּכ יד

 "עג טשינ סרעסעּב ןייק טָאה סע רעוו ,ןעניוא יד סיורַא םעד זָאל ,

 ךיז טרעה סע ךעוו ,ןענעלרַאפ םעד זָאל, :יז טנָאז ..."ןעהעז

 | ...1 עטאקסיּפ ַאזַא ףיוא רהיא טגָאז סָאװ ..."וצ

 ןעגעקַא ? דער וצ ןעמוסעג סָאד זיא עשז סָאװ ןעגעקַא ,ָאי ---
 ךיא לָאז יאמל ..ןייר בעיל ּבָאה ךיא :;טנָאז רהיא סָאװ ,םעד

 סכילטיא ןיא ןייר ןייז לָאז'ס ,בעיל יקַאט ּבָאה ךיא 4 ןענעקייל

 ,ןעדייל טשינ רשפא יז ןָאק ?רַאפרעד רימ טמוק סָאװ .עלעקניוו

 ייּב ,ןעש זיא רימ ייּב ,ןייר זיא רימ ייּב יאמל ,סָאד טסייה יסענג

 רהיא ?רהיא ייּב ןוא .,גיטכיל ןיא רימ ייַּב ,גיטכיצ זיא רימ
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 ןוא טעּפָאיטרַאפ ,רעטסניפ גידנעטש ,ךשוח דימּת -- ןעהעז טלָאז
 ..| ופט --- גיוא ןייַא יו ?ופ עצינומָאּפ יד ,זלַאה ן'זיּב טעּפָאילשרַאפ
 ןעד זיא'ס !ךיז ןעפע לעמיה ןיא -- ןעגרָאמהירפ רעד טמוק
 ,לע'דוד ןיימ יו טקנוּפ ! רעדניק ןייק טשינ ,םידש ? רעדניק
 זיא ןייז טנוזעג לָאז לע'דוד ןיימ םורָאוװ ! תולדבה ףלאּב ?ידבהל
 רע טמענ ,טכַאנייּב טמוק ןוא ,רע ןיא רדח ןיא גָאט ןעצנַאג ַא ךָאד
 רעדָא ,טנערעל רע רעדָא ,טנעװַאד רע רעדָא :טייּברַא רעד וצ ךיז
 --- ךעלרעדניק ערהיא ןוא .רע טקוק רפס ַא ןיא ןײרַא יוזא טקוק רע
 עס רעדָא ,טסע עס רעדָא ! דער יד רַאפ ןעפָארטש טשינ לָאז טָאג
 ? טהעטשרַאפ רהיא ,..טנַאװ ןָא ּפָאק ךיז טגָאלש עס רעדָא ,טנייוו
 ערטסַאילַאח אזַא טימ טשטנעּבעג יז טָאה טָאג זַא ,גידלוש ךיא ןיּב
 אזא טקנעשעג רע טָאה רימ ןוא ,סעצנָאג ןופ ןוא סעלואווַאס ןופ
 -ךַאפ טשינ רָאנ רימ לָאז סע ,טנַאילירעּב ַא ,דלָאג קיטש ַא ,חנּתמ
 גונעג ךימ טסָאק רע םורָאװ ,םלוע-לשדונוּבר ,ןערעו םרהעטש
 !ענידיא ַא ןיִּב ךיא סָאװ ,טשינ טקוק ! ךימ רע טסָאק ןערערט
 -עגרעּביא טשינ סיוועג סָאד טלָאװ טרָא ןיימ ףיוא ליּבסנַאמ ַא
 -טנאמ ןאהרַאפ .ןייז טשינ הּפרח ןייק וצ ךייַא לָאז סע ! ןעגָארט
 ןענעז רעּבייװ ןופ רעגרע לָאמ טנעזיוט ןענעז סָאװ ,עכלעזַא ןעליּב
 ואוו ,טשינ ייז ןעסייוו ,ךַאז ַא סיּפע וצ ייז טשטעווק עס זַא ;יײז
 טֶא ? תויאר ךס א רהיא טפרַאד סָאװ ...טלעוו רעד ןיא ןענעז ייז
 טָאה עחענ-עמורפ ןמזילּכ : ס'מהרבא-חשמ יסָאי ,פשמל ,טמענ
 ָאד טשינ ,זיא יז ןַא ןוא ,ןעטלַאהעג ךיז רע סָאה ,טּבעלענ םהיא
 ןוא םיפ ןוא טנעה טזָאלעגּפָא רע טָאה ,ןעּברָאטשעג ,טכַאדעג
 טימ ןיא טָאג ,םהיא וצ ךיא גָאז ,יסָאי בר, ...ןעּבעל ןוא ּבייל
 ? ןוהט ןעמ לָאז סָאװ ,ּבייו א טּברַאטש עס זַא ,אלימ !ךייַא
 ןעטרָאד טחעטש ױזַא יו ,ןתנ 'ה חקל 'ה ..,"! ךַאז ס'טָאג ַא זיא'ס
 ןעמ ףרַאדַאּב ךייא ?  םירפס ענילייה יד ןיא זנוא ייּב ןעּבירשעג
 ..רעסעּב רהיא טסייוו אמּתסמ ,ןעלהעצרעד טשינ

 ןענעקַא ? דער וצ ןעמוקעג סָאד זיא עשז סָאװ ןעגעקַא ,ָאי ---
 -ןוא-ןייא רימ ייּב זיא רע ...דיחידּב ַא :םגאז רהיא סָאװ ,םעד
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 .םע טסייה לע'רוד ,ּפָאק ןיא גיוא ןייא : רהיא טגָאז יו ,רעניצנייא

 שרעהידוד רהעווש ןיימ ךָאנ טסייה רע ?טשינ םהיא טנעק רהיא

 ,רעטָאפ רעד ןעצנַאגניא -- ןעהעז םהיא טלָאז רהיא רע טסייה

 סּבואוו יד וליפא ,ןויצנּב-השמ ןעצנַאגניא ,רחָאי ערעגנעל וצ םהיא

 ,לעג :םולשה ןילע ,םהיא ייּב יו --- םינּפ סָאד ןוא ,ענענייא יד

 ,ךאווש ,ךַאװש ןוא ,רענייּב ןוא טיוה ,טרעווידעגסיוא ,טראדעגסיױא

 גונעג רעּבָא ...ארמג רעד ןופ ,רדח ם'נופ ךַאּבענ טעשטומעגסיוא

 ,לעסיּב ַא ּפִא ךיז הור ,וינענהוז ,ריד גונעג ,םהיא וצ ךיא גָאז ,ריד

 גָאז ,ןײרַא ליומ ןיא סיּפע םענ ,טסָאה וד םינּפ ַא רַאפ סָאװ העז

 ..."! ריד ַאנ עירָאקיצ לעזעלג ַא ריד ַאנ ,סיּפע קנירט ,סיּפע סע ,ךיא

 ,טסעװערָאה וד ; עמַאמ ,ןילַא רעסעּב קנירט ,רע טנָאז ,עירָאקיצ ,

 טגָאז ,ןעפלָאהעג רעסעּב ריד טלָאװ ךיא .חֹּכ ןץרעּביא ,רע טגָאז

 גָאז -- !לשמ אס, ..."קראמ ם'נופ קעשָאק םעד ןענָארט ,רע

 ? טסרער וד סָאװ ,טסייװ וד ?סָאװ וד טסדער סָאװ --- .ךיא

 ןעלעוו ןעּבעלרעד טינ ? סעקעשָאק ןעגָארט טסעוװ וד ,טסייה סָאװ

 ,טספרַאדַאּב וד !םיאנוש גונעג ּבָאה ךיא ,םיאנוש עניימ סָאד

 ךיא קוק השעמ תעשּב ןוא .,,?! ןענרעל ןוא ןעציז ,ןענרעל ,ךיא נָאז

 ,רע ןעצנַאגניא --- ,סָאד טסייה ןעל'רוד ןיימ ףיוא ,םהיא ףיוא

 ןיב םסיוורַאפ ןוא טרעטסניפרַאפ ,טסוח ן'טימ וליפא ,םולשה-וילע

 סיוא רימ טסייר ,טוהט רע סָאװ ,טסוה רעדעי ! ןערָאװעג ךיא

 וצ טּבעלרעד םהיא ּבָאה ךיא רעדייא םורָאװ !ץרַאה קיטש ַא

 -עגסױרַא ןענױא יד טוג רימ ןענעז ,שטנעמ לעקיטש א ןעהעז

 םענייק רָאנ ךיז טָאה ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,לּכה-ךסּב זַא } ןעכָארק

 םורָאװ ,סָאד לאז ןעּבעל ןעּביילּב לָאז דניק סָאד זַא ,טּבױלגעג טשינ

 ייּב ןעוועג סָאד זיא -- תאלוח ַא ,חרצ ַא ,קַאלש ַא ץיגרע ואוו

 --- ןעקָאּפ ,ןעלזָאמ זיא -- ןעלזָאמ רהיא טליוו רעמַָאט :םהיא

 ,סעקלעוַאז ןוא ,סעניטַאלרַאקש ןוא ,ןעטירעטפיד ןוא ,ןעקָאּפ זיא

 "סיוא ןיִּב ךיא סָאװ ,טכענ יד .,..? טינ סָאװ ןוא ,סעשטיּבוז ןוא

 זַא ,םינּפַא ;ןענעכער טינ טָאג רימ לָאז ,םהיא רעּביא ןעסעזעג

 -גיירַא ךיז ןעּבָאה תובָא-תוכז יקַאט לעסיּב ַא ןוא ,עניימ ןערערט יד
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 !ענייז הוצמ-רב יד טּבעלרעד םיוק-םיוק ּבָאה ךיא ןוא ,טשימעג
 ןיֵא סא עשז טרעה ?קע ןייֵא ןיא'ס זַא ,ךָאד רהיא טניימ
 זיא רעטניוו ,טכאנייּב לָאמנייא ןהעג טינ רע ּףרַאדַאּב :קיטנַא
 ןָאהטעגנָא םענייא סיּפע ןענעגעגַאּב ןוא ,רדח ם'נופ ,ןעוועג סָאד
 טָאה יאדוא ..,? טנעה עדייּב טימ ןעשטַאּפ ןוא ןעסייוו עלָאנ ןיא
 -ךעדינַא ןיא ןוא טדיוט ףיוא ןעקָארשעגרעּביא דניק סָאד ךַאּבעג ךיז
 םייהַא טכַארּבעג םחיא טָאה עמ ןוא ,יינש ן'פיוא תושלח ןעלַאפעג
 ; טרעטנימעגּפָא םיוק-םיוק ,טכַארּבעג םהיא ןעמ טָאה ןעטדיוט ַא
 טלָאמעד טשרע ךיז רע טָאה ,םרעטנימעגּפָא םהיא טָאה עמ זַא ןוא
 -םִא ןיא ןוא ,רענייז עמַאמ רעד ןיא גיטהעוו ַא ,טגעלענרעדינַא
 סּכעז יו ,ןיילק ױזַא סיורג ױזַא רעייפ שילעה ַא ןיא ןענעלעג
 ףעקיטש סָאד טא טּבעלעגרעּביא ּבָאה ךיא ױזַא יו ...!ןעכָאװ
 טלָאמעד ךיא ּבָאה סָאװ }{ םימשה ןמ סנ ַא רָאנ יקַאט זיא --- טייצ
 קירוצ ןוא םהיא טפיוקרַאפ ,םירדנ ןעּבעגעג ? ןָאהטעגנרעּביא טשינ
 ,( שרעה-דוד-םייח ) ןעמָאנ ַא ךָאנ םהיא טצעזעגוצ ,טפיוקעגסיוא
 ּבָאה ,וינעטָאנ, ? ןערערט ןופ טדער רעוו ,ןערערט -- ןערערט ןוא
 ?ןעפָארטש ךימ טסליוװ ,םלוע-לשדונוּבר םוצ ט'הנעט'עג ךיא
 ייּב וד טסלָאז דניק ןיימ רָאנ ,טסליוװ וד סָאװ טימ ךימ ףָארטש
 -ענ רימ טָאה טָאנ זַא ןוא ..."! טינ וד טסלָאז ןעמענוצ טינ רימ
 .רימ וצ רע טכַאמ ,ןערָאװעג טנוזעג זיא רע ,הנּתמ יד טקנעש
 .ןעטַאט ם'נופ סורג ַא ןעּבעגּפָא ריד ןָאק ךיא ? עמאמ ,טסייוו וד,
 עגיזָאד יד טרעהרעד ..."טסַאגדוצ ןעוועג רימ ייַּב ןיא עטַאט רעד
 -ךָאיט --- ץרַאה סָאד ןוא ,סױרַא המשנ יד רעיש רימ ןיא ,רעטרעוו
 וד זַא ,ןמיס ַא .,ךיא גָאז ,ןעהימ ךיז רע זָאל , ... ךָאיט-ךָאיט
 נָאז ױזַא / ,.."טנוזעג ןייז ןוא ןעּבעל גנאל ,םשה הצרי םא ,טסעוו
 -טָא טשרע ...! ךָאיט-ךָאיט-ךָאיט --- זרַאה סָאד ןוא ,םהיא ךיא
 זיא סָאװ ,רעד זַא ,רהָאוװעג ךיא רע ,םורַא םייצ ַא ןיא ,טעּפש
 טסייוו ,טנעה יד טימ טשטַאּפעג ןוא ןעסייוו ןיא ןָאהטעגנָא ןעוועג
 ףָאד טנעז רהיא ,יּבר ,טפערט ,ונַא ? ןעוועג זיא סָאד רעוװ ,רהיא
 ! רערהיפרעסַאװ רעד אּפיל ,ןעוועג סָאד זיא אפיל בר -- ! םכח ַא
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 םעיינ ַא טפיוקעג ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,גָאט םענעי ךיז טָאה רע

 רע טָאה ,טנערּבעג טָאה טסָארפ רעד תמחמ ןוא ,ןעסייוו ַא ץלעּפ

 טנַאה ַא טשטַאּפעג רע טָאה ,ןעמערַאװרעד לעסיּב ַא טלָאװעג ךיז

 טרעהעג רהיא טָאה !ּפָאק ןייז ףיוא תורצ עניימ --- טנַאה ַא ןָא

 ןיא רָאנ ץלעּפ ןעסייוו ַא ןיא ןוהטנָא ךיז לָאז דיא ַא ,הנשה א

 : ...? ןענירד ןעטימ

 ןעגעקַא ?דער וצ ןעמוקעג סָאד זיא סָאװ ןעגעקַא ,ָאי --

 .רקיע רעד זיא סָאד -- טנוזעג ...טנוזעג : טגָאז רהיא סָאװ ,םעד

 םהיא לָאז ךיא ,רימ טסייה ןוא רערעזנוא רעטקָאד רעד טגָאז ױזַא

 ,לעכיֵַאי א גָאט עֶלַא ,ךעלכיַאי ןעכָאק ,םהיא ךיא לָאז ןעווענליפ

 ,רע טגָאז ,ןָאק ךיא ּביוא ,ףוע לעטרעפ ַא ןופ שטָאח ,רע טגָאז

 רעטוּפ טימ ןוא ךלימ טימ ,רע טגָאז ,םוויא ןעוועדָאה ,ןערהיפסיוא

 ַא ...ןערהיפסיוא ,רע טגָאז ,ןָאק ךיא ּביוא ,דַאלָאקעשט טימ ןוא

 ןעד זיא'ס ,םינּפַא ?ןערהיפסיוא ןָאק ךיא ביוא -- לשמ רענעש

 ס'לע'דוד ןופ לָאז ךיא סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא ךַאז ןייא ןַאהרַאפ

 זַא ןוא ?ץורית ַא סיּפע זיא'ס ?ןערהיפסיוא ןענָאק טינ ןעגעוו

 ּבָארג ,עטנעי ,העג :לשמל המודּכ ,רענײטשַא ,ןענָאז רימ לָאז עמ

 ,רעטסיולק ַא ע'בנג'ַאּב ,םהעל טענק ,רעסַאװ גָארט ,ץלָאה קַאה ,דרע

 טכַאנ עּבלַאה ןעטימ ןיא ןליפא זיא --- ןעגעוו ס'לע'דוד ןופ יּבַא

 ןעגיטנייה טלָאװרַאפ םהיא ךיז טָאה טָא ! טסָארפ ןעטסערג ם'ניא

 ,טינ ייז ּבָאה ךיא סָאװ ,אמּתסמ םירפס ,עכלעזַא ךעלכיּב רעמוז

 טָאה ,ךיא הענ רעזייה עטסערג יד ןיא ןיײרַא-חענ ךיא תמחמ ןוא !

 ,ךעלכיּב עגיזָאד יד ןעגירק םהיא ךיא ןָאק רעמָאט ,ןעטעּבעג ךימ רע

 .רימ רע טָאה רעיּפַאּפ ףיוא ןעּבירשראפ רימ טָאה ןוא ,םירפס יד יצ

 יד ייז ייּב טעּב ןוא רעיּפַאּפ סָאד זייוװַאּב ןוא ןהענ וצ ךיא םוק

 ןעכַאל ,לָאמ יירד ןוא לָאמ ייווצ ןוא לָאמ ןייא ,םירפס יד יצ ,ךעלכיּב

 רהיא ? רעכיּב עכלעזַא ,עטנעי ,ךייַא ניוט סָאװ וצ , ; רימ ןופ ייז

 ...1 סעקשטַאק יד טימ ןזנעג יד ,תופוע יד ייז טימ טעװעדָאה

 ןיא ןעּבָאה טעוװ לע'דוד ןיימ יּבַא ,רימ ךיא טכַארט ,טכַאל ,טכַאל

 טכענ עצנַאג ,טכענ עצנַאג ..,"ןעּבָאה רע טעװ ןעקוקוצניירַא סָאװ

8 
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 ,ךימ טעּב ןוא ,םירפס יד יצ ,ךעלכיּב עגיזָאד יד ןיא ןירַא רע םקוק
 ? ןעװעלַאשז םחיא ךיא ?עװ  ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןעגנערּב םהיא לָאז ךיא
 רעטקָאד ַא םכח א ןהעג וצ טמוק ..,ךאנ םענ ןוא יד ּפֶא ךיא גָארט
 גָאט עֶלַא ןענעווטנייז ןופ ןערהיפסיוא ךיא ןָאק יצ ,ךימ םגערפ ןוא
 ,ףוע לעטרעפ יירד ןופ ןוא 4 ףוע ?עטרעפ ַא ןופ שטָאח לעכיאי ַא
 ןעמענ ןענַאװ ןופ 4 ץרא-ךרד ףיוא ןעקוק ךיא לעוו ,ףרַאדַאּב עמ זַא
 ואו ?טלעװו רעד ףיוא םיריוטקָאד עכלעזַא ,ךייַא ךיא גערפ ,ךיז
 ייז ןעמ טענישטשאר ןעוויוה עכלעוו ףיוא ? סיוא ייז ןעסּכַאוװ
 ...? ייֵז ןעמ טקַאּב ןעוויוא רעסָאװ ףיוא ןוא

 ןענעקַא ? דער וצ ןעמוקעג סָאד ןיא סָאװ ןעגעקַא ,ָאי --
 ץלַא וצ םהיא ךיא לעטש ..,ךעלכיַאי :טנָאז רהיא סָאװ ,םעד
 וצ טמוק רע זַא ,טכַאנרַאפ ןוא ,ףוע לעטרעפ ַא ןופ ?עכיַאי ַא גָאט
 טימ ןעגעקא קעװַא ךימ ץעז ךיא ןוא ,רע טסע ,ןענרעל ם'נופ ןהענ
 ,ךיא רעוו רעגנעל יו רעּבערג רעוו ןוא טנַאה רעד ןיא טייּברַא ןייֵא
 ,ןעגרָאמ םהיא לָאז ךיא ,ןעפלעה רימ לָאז טָאנ ,טָאג טעּב ךיא ןוא
 לעטרעפ ַא ןופ לעכיַאי ַא ןעלעטשוצ ןענַאק רעדעיוו ,םשה-הצרי-םא
 "? ךימ טימ טשינ וד טסע סָאװ רַאפ ,רימ רע טנָאז ,עמַאמ , ...ףוע
 טסָאה סָאװ, ..."ןעסעגעגּפָא ןיוש ּבָאה ךיא ,ךיא גָאז ,םנוזעג סע,
 בָאה ,ךיא גָאז ,ןעסענעג ּבָאה ךיא סָאװ, .רע טגָאז "? ןעסענעג וד
 ןוא ?!טנוזעג סע .ןעסעגעג ןיוש ּבָאה ךיא יּבַא ,ןעסענעג ךיא
 טלָאמעד טשרע ךיא םענ ,םירפס יד יצ ,ךעלכיּב יד ּפָא-טנערעל רע זַא
 רעדָא ,ךיא םענ ?עפַאטרַאק ענעקַאּבעג רַאּפ ַא ןעוויוא ם'נופ סױרַא
 ךַאמ ןוא ,ךיא בייר עלעּביצ םימ טיורּב לעקיטש ַא ןָא ּבייר ךיא
 -רעד ױזַא לָאז ךיא ,תונמאנּב ךייַא רעווש ךיא ןוא ,..הדועס ַא רימ
 ןופ האנה ּבָאה ךיא זַא ,סטוג סָאדלַא םימ תחנ םהיא ןָא ןעּבעל
 -ָארּבעג ןעטסנעש םעד ןופ יו ,רהעמ ךס ַא עלעּביצ רעגיזָאד רעד
 זַא ,ךימ ןאמרעד ךיא םורָאװ ,ךיוי רעטסעּב רעד ןופ יװ ,סנעמ
 ,ףוע ?עטרעפ ַא ןופ לעכיַאי א ןעסעגעג ,ערהדןיע ןייק ,טָאה לע'דוד
 עכיאי ַא ןאהרַאפ רעדעיװ זיא ןענרַאמ ףיוא ,םשה-הצרי"סא ,ןוא
 סָאד טָא -- רָאנ ןורסח לעקיטש ןייא ..!ףוע לעטרעפ ַא ןופ
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 -יחַאק !יחַאקײחַאק :;לָאמ עֶלַא ךַאּבענ טסוה רע סָאװ ,ןעטסוה
 סיּפע םהיא לָאז רע ,ךיא טעּב רעטקָאד םעד טעּב ךיא ...! יחַאק

 ןַאמ רעד ןעוועג טלַא ןיא לעיפיו, :רע טגָאז .טסוה םוצ ןעּבעג
 ןוא ,ןעּברָאטשענ זיא רע תעשּב ,םולשהדוילע ןויצנב-השמ ,רעניימ

 ןיא ,ךיא גָאז ,טדיוט ם'נופ, ..."? ןעּברָאטשעג רע זיא סָאװ ןופ

 גָאז ,ןעגנאנענסױא םהיא ןזיא'ס .טדיוט ם'נופ ,ןעּברָאטשעג רע
 לשמ א רַאפ סָאד זיא סָאװ ...ןעּברָאטשעג רע זיא ,ןערהָאי ,ךיא

 ּבָאה ךיא ,רע טנָאז ,ןעסיוו סָאד ףראדַאּב ךיא ,/ ,,,7? ןצוצרעהַא

 ..."םענעטָארעג ַא ,ןהוז ןעליואוו ַא טָאה רהיא ,ןהוז רעייַא טכַארטַאּב

 טיג רהיא ,ןייֵלַא ךיא סייוו סָאד ,ךיא גָאז ,ךייא קנאד םענעש ַא,

 ןערעהפיוא לָאז רע ,ריס טינ טסוח םוצ האופר ַא רעפעּב ריס
 טפרַאד רהיא ,רע טנָאז ,טינ ןעמ ןָאק סָאד , ..."רימ רע לָאז ןעטסוה
 סָאװ ,, ..."ןענרעל רעניצניוװ לָאז רע ,ןעּבעג גנוטכַא ,רע טגָאז ,רָאנ
 ,רע טנָאז ,ךס ַא ןעסע לָאז רע, ??ןוהט רע לָאז ,ךיא גָאז ,ןעד

 -ייפ ןעציז טשינ -- רקיע רעד ןוא ,גָאט עלַא ןערעיצַאּפש ןהענ ןוא

 ,רע טגָאז ,טרעשַאּב םהיא ןיא סע ביוא .רעכיּב יד רעּביא טכַאנ
 טימ רעטעּפש ןערהעוונָא טשינ רע טעװ ,רעטקָאד ַא לָאמַא ןייז

 ךיא טכַארט ,ט'מולח'עג רימ ךיז טָאה סע סָאװ, .../רהָאי עכילטע

 סיּבע !רהֶאי ץנַאג א ןוא טכַאנ עניטנייה ןוא טכַאנ ענעי ,רימ
 ! רע טדער רעלוד ַא יוװ רָאנ יקַאט ,ךַאז רעד וצ טשינ רע טדער

 סָאװ רַאפ ? רָאנ רעטקָאד א ןייז טעוװ לע'דוד ןיימ ,טפייה סָאוװ
 םוק ..."? סָאװ רַאפ רעטאנרעּבונ ןייק ןייז טינ רעסעּב רע לָאז

 ךיא ?חעצרעד ןעל'דוד ןיימ סָאד ?העצרעד ןוא םייהַא ןהענ וצ ךיא

 טסייוו , : רימ וצ ןָא ךיז טפור ןוא רעייפ יו םיור רע טרעוו ,סָאד
 טשינ דער ןוא רעטקָאד םוצ רהעמ טשינ העג ?עמַאמ ,סָאװ ֹוד

 טינ םינּפ ןייז ,ךיא גָאז ,וליפא ןיוש ?יוװ ךיא , .."םהיא טימ
 רעטקָאד ַא .,,,/7? םישוח ַא זיא רע ןזַא ,טינ ןעד העז ךיא ! ןעקוקנָא

 ןיא ןעזָאלניירא ךיז ןעּבָאה בעיל ,עבט ענדָאמ ַא ןעּבָאה ריד לָאז

 ,טּבעל רע סָאװ ןופ : חלוח ם'ייּב ןעגערפסיוא רָאנ ,םיכרד עכלעזַא
 סָאװ .., ןעּבעל וצ ףיוא רע טמענ ואוו ןוא ,טּבעל רע ױזַא יוװ ןוא
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 םענ -- ?לעברעק ּבלַאה ַא ריד טקנעש עמ ? ןָא ךיד סָאד טהעג
 ..| טּפעצער ַא ּביירשרַאפ ןוא

 ןענעקַא ? דער וצ ןעמוקענ סָאד זיא עשז סָאװ ןעגעקַא ,ָאי ---
 יאדוא ...טמַארעראטרַאפ רדסּכ זיא ןעמ :טגָאז רהיא סָאװ ,םעד
 טָאה עמ זא ,רעיילש ןיא טמָאלש עמ ןוא טמַארערַאטרַאפ ןעמ זיא
 ,רעהירפ ?יװ עכילטיא סָאװ ,ךיז ףיוא סעט'תידיגנ עכילטע ןוא ,םסעקשטַאק טימ ןוא זנעג טימ ,תופוע טימ ,רעייא טימ קעשַאק א
 רהיא ןיוש טגָאז ,טייצ ךיא ּבָאה ןעוו .תופוע עטסנעש יד טימ רעייא עטסעּב יד ןעּביױלקעגסױא ענעי טָאה רעמָאט ,ארומ טָאה
 ? םייה רעד ןיא ָאטינ לָאמנייק ןיּב ךיא זַא ,ךעלכיאי ןעכָאק ,ןײלַא
 ץנַאג :הצע ןייֵא ךיז טינ ,רהיא טגָאז יו ,ןדמל ַא דיא ַא רָאנ
 ןייֵא ךיא ץייח ,קרַאמ ןיא סױרַא ךימ ּביולק ךיא רעדייא ,חירפ
 טונימ א ףיוא ּפָארַא רימ ךיא ּפַאח םעדכָאנ ,ךיא ץייה ןעוויוא ןיא
 רעד ףיוא העג ןוא ,ךיא ץלַאז ףוע פעטרעפ סָאד סױאדץלַאז ןוא
 =יו שיילפ קםָאד ּפָא-סיג ןוא ּפָארַא רעדעיוװ ךימ ּפַאח ןוא ,טייּברַא
 פעּפעט ן'פיוא ןעּבעג גנוטכַא לָאז יז ,סָאד טסייה ןיסענג ,עניימ הנכש יד ,יז טעּב ןוא ,ךיא לעטש לעּפעט סָאד ןצ-לעטש ןוא ,ךיא
 עסיורג א --- ׁשֵא טימ ןערַאשרַאפ ןוא עקשירקַאּפ רעד טימ ןעקעדוצ סָאד יז לָאז ,ןעדיזרַאפ טעוו פעּפעט סָאד זַא ,טסייה סָאד ,יז לָאז
 -ךָאק ךיא זַא ,ךיז טכַאמ ֿלָאמ לעיפיוו ! טגָאזעג סנייטשמ ,טייּברַא
 ןיא טינ ,ןעשטנעמ ןעשיווצ ךָאד טציז עמ ,רימ זיא העוו ,ןעדיא םיפע ךָאד זיא ןעמ 4 ערעשטעוו עצנַאג ַא ןענעווטעדהיא ןופ ּפִא
 םוק ךיא זַא ,טכאנרעדפיוא ,רעטעּפש ןוא ...| ןעמ טציז דלאוו ןייק
 ..רע טסע ?עכיאי שירפ ַא טסע רע ןוא ,ֿפעּפעט סָאד ןָא-םערַאװ ןוא ,ךיא זָאלּבעצ רעייפ ַא טשרע ךיא זָאלּבעצ ,טייּברַא רעד ןֹופ םייהַא
 ןענָאז טינ ליוו ךיא ...עסיורג א הליחמ ,ןייז לָאז טדערעגסיוא םינ ,הנכש ןיימ רעּבָא ךָאד זיא ? ָאיֵא ,טוג ןעוועג ,ךיז טכַאד ,טלָאװ
 האפ סָאד זיא סָאװ ,ךלימ טימ סעקשעּבַאלַאּב רעדָא סעקשעלַאה --- ןעסייּבנָא ןעגיכלימ 8 ןעגעוו ס'רעדניק ערהיא ןופ ןעכָאק קעװַא ךיז טלעטש ןוא הירפ רעד ןיא טנייה בשיימ ךיז יז זיא ....סָאװ
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 ןיא םיצולּפ סיּפע סָאװ ןוא 4 ךלימ טימ סעקשעּבַאלַאּב לכאמ ַא
 עזייּב ַא ןעסיוו ױזַא ךימ זָאל ?טכַאניוצ-תּבש ךָאװטימ ןעטימ

 רהיא ייּב !עקשטינטימ יד טָא ענידיא ענדָאמ ַא ! ערעשטעוו
 יז לָאז ,ןהענקעװַא ןָאק נָאט יירד ,טינרָאנ רעדָא ,רָאנ רעדָא זיא

 -- ןָא רהיא טמוק םיצולּפ ןוא ,ןעוויוא ןיא רעייפ ןייק ןענעלעצ טיג

 -עשזריה ַא טשרמולּכ ,עצינומָאּפ עצנַאג א ןעטיוּבנָא ןעמענ יז לָאז

 רָאּפ ַא ןוחטנָא ףרַאדַאּב עמ סָאװ ,קינּפורק א רעדָא שילואק םענ

 ּפָאט ַא רָאג רעדָא ,עלעשזריה ַא ןעהעזרעד ןעטרָאד לָאז עמ ,ןעלירּב

 רַאפ ןערעה ךיז ןעזָאל סעלעּביצ יד סָאװ ,סילפָאטרַאק-שיפ טימ
 ייז ןעהעג ,טרעפעפעגנָא טָאה יז סָאװ ,רעפעפ ם'נופ ןוא ליימ ַא

 ןוא רעליימ יד ןעפָא ןעטלַאה ,תעל-תעמ ץנַאנ ַא עלַא םעדכָאנ םוא
 ..! ַאוה -ַאוה :ןעקַאה

 ןעגעקַא ? דער וצ ןעמוקעג סָאד זיא עשז סָאװ ןענעקַא ,ָאי --
 הנכש יד בשיימ ךיז זיא ..?זמ-םילש :טנָאז רהיא סָאװ ,םעד
 ןוא להעמ ענעשטער ןופ סעקשעּבַאלַאּב טעשטָאלַאקרַאפ ןוא עניימ

 לָאז עס ,ןעװיוא ןיא יז טלעטש ךליס טימ לענירק ַא וצ-טלעטש
 ,הלודג א ,החמש ַא טרעוו ערהיא רעדניק יד ןעשיווצ ןוא ,ןעדיזפיוא
 ,ךלימ ?עסיּב ןייק ןעהעזעג טינ לָאמנייק ןעּבָאה ייז !ינעטַאט

 -רַאפ םיאנוש ערעזנוא ןעלָאז רהעמ טשינ ,ךייַא טלהָאמ/ .םינּפַא
 סָאד ,לעפעל ייווצ רשפא ! ךלימ ןעוועג זיא טרָאד לעיפיוו ,ןענָאמ

 ,טגָאזעג סנייטשמ ,םינצּבק עכלעזַא ייּב רָאנ .,רעסַאװ ענירעּביא
 רהָאי רעטוג רעד ןָא-טנַארט לייוורעד ...! ךאז ַא ךיוא סָאד זיא

 -נָא לעזיילק ןיא ךָאנ טָאה רזוע זַא ,סיוא טזייו סע .שמש םעד

 רעשי'דיננ ַא ךיז טכָאק םהיא ייּב םייה רעד ןיא זַא ,טקעמשענ
 ,לעטרעוו ַא טימ ןעהילפ וצ ןעמוקעג רע זיא ,ךיז טכָאק ןעסייּבנָא

 ַא ,רעטסיוו א, .."! בוט-םוי טונ א, :רענייז רעגייטש רעד יו

 ../? הירפ ױזַא סָאװ ,יז טנָאז ,ריד ףיוא בוט-םוי טוג רערעטסניפ
 ךיא גיטעּפשרַאפ ,הלילח ,רעמָאט ,רע טנָאז ,טאהעג ארומ ּבָאה ךיא,

 .. ?ןעװיוא ןיא ריד ייּב סָאד ךיז טכָאק סָאװ ...וכרּב ַא ָאד

 רַאפ , ..,"עלעּפעט ןיילק ַא ןיא ןענעווטענייד ןופ ,יז טגָאז ,תחדק,
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 רַאפ ןעוועג ןיוש טלָאװ ,ּפָאט ןעסיורג ןייק ןיא ,רע טגָאז ,טינ סָאװ
 ענייד טימ ןערעוו וד טסלָאז טּפַאחרַאפ ,הָא, ..."? ןעדייּב זנוא
 ןוא שטעהַאר םעד טמענ ןוא ,ןעדנוצעגנָא יז טגָאז --- "! ךעלטרעוו
 ,רעּביא-רהעק ַא לענירק סָאד ךיז טוהט .לעגירק סָאד ּפַאח ַא טוהט
 א ,דלַאונ א ...! ןעוויוא ןעצנַאג ן'רעּביא ךוילּפ --- ךלימ יד ןוא
 ; תוללק עטדיוט טימ ןַאמ םעד טלעש יסענג ! רעדליּפענ ַא ,שער
 יד ןוא .סנעטיײצַאּב ןעגָארטענּפָא ךיז טָאה רע סָאװ ,קילג ןייז
 -ענ ןעּבָאה ןוא ןעוויואדן'פיוא ם'נופ ּפָארַא ןענעז ךַאּבענ רעדניק
 טעלױקענּפָא ייז טָאה עמ יוװ ךיילג ,יירשעג ַא טימ ןייוועג ַא טכַאמ
 טימ סעקשעּבַאלַאּב ערעייַא ,ךיא גָאז ,הרּפּכ ַא, ...עמַאמ-עטַאט
 ,ןעלַאפרַאפ אי זיא ,ארומ ךיא ּבָאה ,לעכיַאי ס'לע'דוד ןיימ --- ךלימ
 טּפַאח , ...! ןערָאװעג הפרט הלילח זיא סניימ לעּפעט סָאד ןוא
 עניימ ,יסענג טגָאז ,לעּפעט ץטימ סרעייֵא לעכיַאי סָאד חור רעד
 יו ,רעייט ױזַא רימ ייּב רשפא ןענעז ךלימ טימ סעקשעּבַאלַאּב
 טבָאק רהיא סָאװ ,ךעלכיַאי ערעייַא עלַא טימ ךעלּפעט עלַא ערעייַא
 ןייז ,ךיא גָאז ,סָאװ רהיא טסייוו, ..."! ןעגעוו שידק רעייֵא ןופ
 ֿפענַאנ ןעטסדנימ ס'לע'דוד ןיימ רַאפ הרּפּכ יד עלַא רהיא טלָאז
 ןייז ,יז טגָאז ,סָאװ רהיא טסייוו, ..,7! ?ערעגניפ ןעטסנעלק ם'נופ
 סָאװ .."! רענייא זיא רע ,ןעמעלַא זנוא רַאפ הרּפּכ יד לע'דוד לָאז
 עמ ,ןעוועג הטרעוו טינ יז זיא ? עקיַאטלוח ַאזַא ףיוא רהיא טגָאז
 ...0 עקרישטנַאה רעסַאנ ַא טימ סעקסיּפ יד ןעשטַאּפעצ רהיא לָאז

 ןענעקא ? דער וצ ןעמוקענ סָאד זיא סָאװ ןענעקַא ,ָאי ---
 ןייא ןיא סנישיילפ טימ סגיכלימ ןופ :טגָאז רהיא סָאװ ,םעד
 טסייה ,לענירק סָאד ךיז טָאה ...סױרַא טינ סטוג ןייק ןָאק ןעוויוא
 ןעצנַאג ן'רעּביא ץוה --- ךלימ יד ןוא ,קירעּפָאּפ טלעטשעגנ ,סָאד
 -עננָא סָאד ךיז טָאה ,הלילח ,רעמָאט ,ארומ ךיא ּבָאה .ןעוויוא
 !ךיא ןיּב ענעלַאפרַאפ ַא ךיא ןיִּב ,לעּפעט-ךיוי ןיימ ןָא םרחיר
 ןיימ וצ ךלימ יד טמוק יװ ,גידנעסעומש קירוצ ,וליפא שטָאח
 טעה-טעה ׁשַא ןיא טקוררַאפ ןענַאטשעג זיא לעּפעט ןיימ זַא ,לעּפעט
 { ןייַז ברע ןָאק ךיא ,השעמ ענעגייא יד ךיוא רָאנ ?  עלעקניוו ַא ןיא
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 ךיא ...? רעמָאט !?זמ רעטסניפ ןיימ { השעמ א ףיוא הישק ַא
 סָאד ,אליס :ךייא ךיא לע תמא ןעטכער םעד ןענָאז ךייַא ?עוו

 ,גנַאּב גידעצראה יאדוא רימ טוהט סע ;לעכיַאי סָאד יו לעכיַאי
 ןיוש ךיא לעוו אמתסמ רָאנ ?לע'דוד ,ןעסע ךַאּבענ רע טעוו סָאװ

 ןעטכענ ּבָאה ךיא ;אמּתסמ ןענעווטענייז ןופ ןעטכַארטוצ סיּפע
 -רַאפ וצ ףיוא סעקרידּבָא טכַאמעג ,חטיחש רעד ןופ זנעג טכַארּבעג

 ,ךעלּפעק :תּבש ףיוא ביורד לעסיּב ַא ןעּבילברַאפ רימ זיא ,ןעמיוק

 ! ןופרעד ןעכַאמ סיּפע ןיוש ןָאק עמ -- סענעי ,סָאד ,ךעלעקשיק

 ךיא בָאה לעּפעט ןייק טשינ ּבָאה ךיא --- טכעלש רעּבָא רימ זיא

 ,לעּפעט סָאד הפרט רימ רהיא טכַאמ רעמָאט ,ארומ ּבָאה ךיא .טשינ

 יו ךיא ןיּב לעּפעט א ןהֶא ןוא ,לעּפעט ַא ןהָא ןעּבילּבעג ךיא ןיּב
 ,לעּפעט ןייא ןעצנאנניא בָאה ךיא םורָאװ ,ךיא ןיּב טנַאה ַא ןהָא
 טָאה ,עגישיילפ ךעלּפעט יירד טָאהעג ךיא ּבָאה ןעּבָאה ,טסייה סָאד
 -נייא ,ןהעטש טינ ךייא יז לָאז טרָא טוג ןייק ףיוא ,יסענג רימ ייּב
 ןוא טהעג ןוא ,לעּפעט ײנ-לענָאּפש ַא ,לעּפעט א ןעהילטנַא לָאכ
 סאו, :רהיא ןצ ךיא נָאז ,לעּפעט עטַאברעשטש ַא ּפָא רימ סיג

 ../לעּפעט רֶעייַא זיא'ס, :יז טגָאז .,.,24 לעּפעט ַא רַאפ סָאד זיא

 טָאה רהיא זַא ,לעּפעט עטאּברעשטש ַא רימ וצ טמוק יו , : ךיא גָאז
 טיירש ,טאש, :יז טנָאז .,."4 לעּפעט ץנַאג ַא ןעמונעג ריס ייּב

 ךיא ּבָאה ,סנעטשרע ! ךילקילג טינ ךייַא ןופ טרעוו עמ ,ױזַא טינ
 ךייַא ייּב ּבָאה ךיא זַא ,סנעטייווצ ; לעּפעט ץנַאג ַא ןעּבענענּפָא ךייַא
 ; לעּפעט טעּברעשטשעגנָא ןייַא ןעוועג סָאד זיא ,לעּפעט סָאד ןעמונעג

 ןייק ןעמונעג טינ לָאמנייס ךייַא ייּב ךיא בָאה ,סנעטירד ןוא
 ןיימ ןופ ּפִא ךיז טעּפעשט ןוא ,לעּפעט ןיימ רימ ּבָאה ךיא ,לעּפעט
 ...| ןָאק עקיַאטלוה ַא ..."! ןעּבעל

 ןענעקַא ? דער וצ ןעמוקעג סָאד זיא עשז סָאװ ןעגעקַא ,ָאי ---
 -נייק זיא טייקשיתבה-לעב ןיא ךעלּפעט זַא ,טגָאז רהיא סָאװ ,םעד

 -עג ,טהעז רהיא יוװ ,סָאד טסייה ,ךיא ןיּב .,.?עיפ וצ טשינ לָאמ

 א לעּפעט ןייא ןוא ךעלּפעט עצנַאנ ךעלּפעט ייווצ ייּב ןעּבילּב

 ךָאט יו רָאנ ...ךעלּפעט ייווצ ,טסייה סָאד ,?לעּפעט עטַאּברעשטש
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 ןעפערט אמתסמ ךיז ףרַאדַאּב ? ךעלּפעט ייווצ ןעּבָאה ןַאמערָא ןייֵא
 םוק תופוע יד טימ קרַאמ ם'נופ ןהענ ֹוצ לָאמנייא םוק ךיא זַא ,ױזַא
 ...ץאק רעד רַאפ ךיז טקערשרעד ןוא ףוע ןייַא ּפָא ךיז םדניּב ,ךיא
 ערהיא טימ יז ץלא ? ץאק ַא רעהַא טמוק יו :; ןעגערפ רהיא םעוו
 ױזַא סָאד ייז ןעשטומ ,לעצעק ַא ץיגרע ייז ןעּפַאטרעד ! םישידק
 ט'הנעט --- ! םייח-ילעּב רעצ ַא, ,סָאד ןעשטומרַאפ ייז זיּב ,גנַאל
 טימ רער העג רָאנ ..."! ךַאז עגידעּבעל ַא --- .לע'דוד ןיימ ייז טימ
 ייז ,רוציקּב ...! סעקינסַאּפעטסוּפ ,סרעהעגגידעל ,סעלציה עכלעזַא
 יז טָאה ,לעדייוו ץיּפש ן'פיוא ץאק רעד ןעגנַאהעגנָא סיּפע ןעּבָאה
 -רעד ףוע סָאד ךיז טָאה ,ןעלעטשנָא ןעכַאמ ,ןעגנירּפש ןעּביױוהעגנָא
 רעטשרעּביוא רעד ףיוא ךיילג ןעגיולפעגפיורַא זיא ןוא ןעקָארש
 טניימ רחיא { ןיירַא דרע רעד ןיא לעּפעט ַא ךארט ןוא --- עצילַאּפ
 טהעטשרַאפ'ס ,ָאי-יאדוא 4?עּפעט עטַאּברעשטש סָאד -- רשפא
 זיא סָאד !לעּפעט ץנַאג ַא ןעכערּב ךיז טעװ ,ןעכערּב זַא !ךיז
 ּבָאה ךיא ...! טלעוו ַא זיא טלעוװ יד טניז ןופ ,ױזַא דימּת ןיוש
 ;לשמל ,סָאד ןיא סָאװ רַאפ ,טלָאװעג ךיא ּבָאה ןעסיוו טלָאװעג
 ַא ןיא רענייא }  ; טהעג רעד ןוא טהעג רעד ,ןעהעג ןעשטנעמ ייווצ
 ןוא ,ןעמַאמ רעד ייב רענירעטיצ א ,רעניצנייא-ןוא-ןייא ,דיחידּב
 זיא סָאװ ! ךייַא טימ זיא טָאג ! ויניּבר .......ןיא רערעדנַא רעד
 ..?ץיגרע רהיא טנעז ואוו ! ןיציּבר !  ןיציּבר ...7 סכלעזַא ךייַא
 ! ןעמעלַא טימ טשינ טיּפע ןיא בר רעד !טרעכיג ! טהעג ןצרעהַא
 !רעסַאװ ..!ןע'שלח וצ ףיוא ,םינּפַא ...ןערָאװעג םוג טינ
 44! רעסַאװ





 טלענערּפ ןוא הכונח זנעג טעליוק ,היתב טסייה סָאװ ,ענידיא א ןופ נַאלַאנַאמ ַא
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 זנענ

 ,טכַאדעג ךייא רַאפ טשינ ,ךיא ּבָאה הּכונח ןערהָאיַארַאֿפ ---
 ,טכאדעג ןעדיא םוש ןייק רַאפ טשינ ,טכַאדעג ריס רַאפ טשינ
 סָאד טגעמ רהיא .םענייאניא קילג ַא טימ קילנמוא ןייַא טַאהעג
 ! רהָאי טנעזיוט ןיא לָאמ ןייא ךיז טפערט חשעמ ַאזַא {;ןעכרָאה
 ץלַאמש רענײהסּפ טימ ןוא ךיא ?עדנַאה זנעג טימ לעדנַאה ךיא
 ,רהיא טרעה ,רימ ךיז טָאה -- רהֶאֹי גיצנַאװצ ןוא עכילטע ןיוש
 ,ןעפָארטעג טשינ ךָאנ השעמ ַאזַא

 ןעמ טמענ ױזַא טא ,טניימ רהיא ...זנעג טימ לעדנַאה ךיא
 טמוק : ױזַא ןָא ךיז טּביוה ,המכח תישאר 4 טלעדנַאה עמ ןוא סָאד
 ,ונעג ןעפיוקנייַא ןָא ןעמ טּביױה ,תוּכוס-ךָאנ םורַא ,טייצ-ןעיסָא
 ןוא ,ןיירא גייטש ןיא רעטניוו ן'פיוא זנעג יד ןעפרַאוורַאפ ןוא
 טמוק ןוא ;זנעג יד ףיוא ןעּבעג גנוטכַא ןוא ,זנעג יד ןעועדָאה
 .טלעג זנעג ןופ ןעכַאמ ןוא ןעליוק זנעג יד ןָא ןעמ טּביױה ,הּכונח
 -רַאפ עמ ןוא ,זנעג ןעמ טפיוק גנירג ױזַא טָא זַא ,טניימ רהיא רָאנ
 ? טכעג זנעג ןופ טכבַאמ עמ ןוא ,זנעג טעליוק עמ ןוא ,זנעג טפרַאװ
 טימ ןעּבָאה ןעמ ףרַאד זנעג ןעפיוק .זנעג ןעפיוק סָאד ,סנעטשרע
 ,סע טסייה ,ענעגייא ןעלַאטיּפַאק ןייק ,טלעג-רענַאל ןייק  .סָאװ
 ןוא .ןערעטלַא בר וצ ןעמוקנָא ,ןעהייל ןעמ זומ .ָאטשינ ךָאד זיא
 בעיל טָאה סָאװ ,דיא ַא זיא'ס --- ךָאד רהיא טנעק ןערעטלַא ּבר
 טשינ רע טגָאז ןעגָאזּפָא ,טסייה סָאד .רעסַאװ סָאד ןעכאקסיוא
 טמענ ,ןעגרָאמרעּביא -- ןעגרָאמ ,ןעגרָאמ ןעמוק טפייה רע רָאנ ,ּפָא
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 : יילק יד ןעהיצ ןָא רע טּביוה םעדכָאנ טשרע ןוא .המשנ יד סיורַא

 ! רעטלַא בר רעטוג ַא זיא'ס .נעט ןענעכערוצ ,טנעצירּפ ןעּפעלש

 ןיימ ,עכירעטלַא ,יז ןוא ,סעקסיּפ עכלעזַא רע טָאה טסיזמוא טשינ

 --- ןעקַאּב רֶאּפ ַא ןוא ,עּבעיל עניימ עֶלַא ףיוא --- םינּפ ַא טָאה ,ךיא

 טָאה טֶא !לערעּפ ערהיא טנייה .ןעפרַאשוצנָא רעסעמ ַא שטָאה

 סָאד לָאז ךיא --- ?ערעטכעט סָאד ט'סנק'רַאפ גנַאל טינ טשרע יז

 "ונוּבר ,קלח-טירד ַא ,רהיא טרעה ,םענייאניא ךייַא טימ ןעגָאמרַאפ

 "רַאפ ךיא טלָאװ ,טסָאקעגּפָא טָאה לָאמ-סנק סָאד סָאװ ,םלוע-לש

 --- ןעמונעג יז טָאה ןתח ַא שטָאה ...זנעג טימ ןעלדנַאה טרָאּפש

 "עג דניז עניימ רַאפ סכלעזַא טלָאװ ךיא ּביוא ,טָאנ ,ךימ ףָארטש

 רחיא -- ךילּפ א רָאג רע טָאה ?ּכח-ךסּב זַא ,רעטכָאט ןיימ ןעּבעג

 ס'עּבַאּב ןיימ טשינ זיא'ס רָאנ .ךרַאּפ סע ףוד ךיא ,ךילּפ סע טפור

 ןיּב ערה-ןושל ןופ ןוא ,סטכעלש ןייק ,הלילח ,טשינ דער ךיא ,הנאד

 טָאה .ןערעדנַא ן'טימ סנייא ךייַא שימ ךיא רָאנ .,.טייוו ךיוא ךיא

 : רהיא םגָאז יװ ,עבט ַאזַא רימ ייּב זיא'ס ,טשינ לעּביארַאפ ןייק

 ...רער סָאמ ןעיינ ךיז ןיא טָאה ענידיא ַא
 ,קרַאמ ן'פיוא ?זנעג ןעמ טפיוק ואוו ...זנעג ןעפיוקנייַא

 עלַא ןעפרַאד ןעלָאז רימ !ָאיײאדוַא ? םּתסה ןמ ךָאד רהיא טניימ

 ! דלָאג ןיא ןעגנַאגעג רימ ןעטלָאװ ,קרַאמ ן'פיוא ןעפיוקפיונוצ זנעג

 חירטמ ךיז רהיא טפרַאדַאּב ,רחסמ ףיוא זנעג ןעפיוק טליוו רהיא זַא

 ןוא ,ךָאנ טפָאלש ןיילַא טָאג ןעוו טלָאמעד ,רואּכ ןהעטשפיוא ןייז

 .ןעלהימ טייז רענעי ףיוא ,טדָאטש ן'רעטניה טייוו-טעה ןהענסיורַא

 -טמוק ןוא ,רהיא יו ,עקשטעגולק אזַא ענייא ךָאנ רעּבָא ךיז טניפעג

 ךיז טניפעג .,ןעלהימ טייז רענעי ףיוא ךייַא ןופ רעהירפ ךָאנ סױרַא

 ןוא רעהירפ ךָאנ סױרַא-טמוק ןוא ךיוא רענעי ןופ ערעגילק ַא ךָאנ
 ןוא ,דירי רעצנַאג ַא טרעוו עס ,ךייַא גיוט סָאװ --- רעהירפ ךָאנ
 טעװ רעמָאט ,טרעקָאל עמ ןוא טרַאװ עמ ןוא ןעמ טהעטש ןעטרָאד

 ,ךעלזנעג רֶאֹּפ ַא ןעגנערּבסױרַא טעװ יונג ַא ,ןעּבָאה תונמחר טָאג

 ,יּבָאט אש, :ןעטייז עלַא ןופ ךעלזנעג יד טימ םהיא ןעמ טלַאפַאּב
 ן'רַאפ ,סע טסייה ,וד טסליוו סָאװ --- "? וקסוג אז ,עשטיווָאלושט
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 ,ןעדער ךיז טזָאל ןוא רחוס ַא יונ ַא ןיא'ס בוא זיא ?עזנעג
 ,טפלעה טָאג זַא ןוא ! ןעגניד שטָאה םהיא טימ ךיז רהיא טנָאק
 שטָאח ,וצ טשינ טזָאל סָאװ ,קינילָאקנַאמ א ףיוא ןָא רהיא טפערט
 ַאמענ !קעװַא חעג ,רע טיירש ,ָאּבטעה, !קנערק ַא םהיא ּבעג
 ןוא !?עזנעג ןייק ,סע טסייה ,טשינ ּבָאה ךיא --- "וקסונ ענעמ וא
 ? ןכּתיה  :םהיא וצ ךָאד רהיא ט'הנעט ! סיּפע םהיא והט העג
 עשזָאּב יּבוט ייחענ יא ,םינּפ ןיא ריד עּפיס ַא ,שעשטָאח יט שזָאש
 ןיא --- רע ןוא ..,"! תחדק ערּבָאד יא רענייּב יד ןיא קנערק עיַאד
 ,טשינ ףיוקרַאפ ךיא --- "וקסוג ויַאדָארּפ ענ ,טעה;, ; לוק ןייא
 רעד ,טַאהעג תונמחר טָאה טָאג זַא ןוא | ...! זנעג ןייק ,םע טסייה
 ןעמ ףרַאדַאּב ,טנַאה רעד ןופ ?עזנעג סָאד טזָאלעגסױרַא סָאה יוג
 ףרַאדַאּב זנעג ןעטכַארטַאּב ןוא ,ןעטכַארטַאּב טשרע לעזנענ סָאד
 ףרַאדַאּב זנעג ףיוא זַא ,רהיא טרעה ,הרבס ַא זיא'ס ;ןענָאק ןעמ
 ,לשמל ,ךייַא ייּב ,,ןעטנַאילרַאּב ףיֹוא ,ֿפירבחל ,יוו ,ןיבמ ַא ןייז ןעמ
 זיא'ס זַא ,רהיא טסייוו סָאד ,ךיילג ןענעז זנעג עלַא זַא ,סיוא-טמוק
 ןייק טשינ ןיא זנַאנ ַא ? םרענָאג ןַאהרַאפ זיא'ס ןוא זנעג ןַאהרַאפ
 זנַאג א ,רענָאג ַא זיא רענַאג ַא ןוא ,זנַאנ ַא זיא זנַאג א ,רענָאג
 טסייוו ױזַא יו ,יא .תֹוּכמ --- רענָאג ַא ןוא ,ץלַאמש ךיז ףיוא טמענ
 טסייוו עמ ? רענָאנ ַא זיא סעכלעוו ןוא זנַאג ַא זיא סעכלעוו ,ןעמ
 -ןשט ַא טנַארט רענָאג ַא --- ?עקעּבושט ן'כָאנ ,סנעטשרע ! ןיוש
 טנעקרעד טנייה .,זלַאה ןעגנַאל ַא טָאה ןוא פעּפעק ן'םיוא לעקעּב
 .ליּבסנַאמ א ייּב יו ,לוק ּבָארג ַא טָאה רע --- לו ן'כָאנ רענָאג ַא ןעמ
 א יו ךיוא ,זנעג יד רַאפ רעהירפ דימּת רע טחעג ,טהעג רע זַא ןוא
 נעמ רע ,ליּבסנַאמ ַא זנוא ייַּב .שטנעמ ַא ,ֿפידבהל ,יוװ ,?יּבסנַאמ
 -וצ-ףיוא רע טהענ ,ליּבסנַאמ ַא יּבַא ,פזמ-םילש רעטסערג רעד ןייז
 רהיא טפרַאד סָאװ !...  ךיא ןיּב סָאד : טדער רענייא יו ,רעהירפ
 טשינ ןיוש ףרַאד עמ ,ךיז טכַאד .,ןַאמ ןיימ טמענ טא ? רהעמ
 טשינ טָאה סָאװ ,רעּבױמחנ ןיימ יו ,לזמ-םילש ןערעסערג ןייק
 ייווצ ןייק ןַאמ א רַאפ םהיא ןעק ךיא טניז ןענעידרַאפ טבורּפעג
 ? זיא סָאװ ןכּב רשאּב -- סוחי רעצנַאג רעד ! ןעשָארג ענעכָארּבעצ
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 רעטייוו ַא ס'דיגנ םעד עקסָאי זיא רע סָאװ ןוא ,ןענרעל ןָאק רע

 ...עװָאקדָאּפ ס'לעקעטש-שטייּב ס'דרעפ םעד : רהיא טגָאז יו ,בורק

 םיאנֹוש יד ? בורק םעד דיגנ ם'נופ ךיא ּבָאה סָאװ ,ךימ טגערּפ

 ,ךיא ּבָאה שפנ-תמנע ! ןעסייּבנָא ןייא ףיוא ןעגָאמרַאפ סָאד ןעלָאז

 ,הבורק ןיימ זַא ,סיוא רימ טפרַאװ עמ סָאװ ,ךָאנ תונויזּב טימ ,תורצ

 ןוא ...רָאה ענעגייא יד טימ טהעג ,סע טסייה רונש ס'בורק ןיימ

 ךיא ! עקשטַאשט עטכער ַא זיא יז --- ןעניל ןייק טשינ אקוד זיא'ס

 ןיּב ערה-ןושל ןופ ןוא ,סטכעלש ןייק הלילח רהיא ףיוא טשינ דעד

 ןייק טָאה .ןערעדנַא ן'טימ סנייא ךייא שימ ךיא רָאנ .,..טייוו ךיא

 א :רהיא טגָאז יו ,עבט אזַא רימ ייּב זיא'ס ,טשינ לעּביארַאפ

 ...דער סָאמ ןעיינ ךיז ןיא טָאה ענידיא

 טסייה ,ןעמ ףרַאדַאּב ,זנעג יד טפיוקעגנייא ..,זנעג ןעפוקנייַא

 רָאנ .ןירַא גייטש ןיא רעטניוו ן'פיוא ןעפרַאװרַאפ זנעג יד ,סט

 ?ךַאז עגנירג ַא רָאג ןיוש זיא זנעג ןעפרַאװרַאפ זַא ,טניימ רחיא

 ךיא זַא ,זנעג ןעפרַאורַאפ וצ זיא טוג ! תועט ַא ךיוא רהיא טָאה

 טנָאז יו ,רימ ןיּב ךיא ןוא רעמַאק ןיימ טימ חריד ןיימ רימ בָאה

 ןיּב ךיא זַא ,ןיד רעד רעּבָא זיא עשז יוװ .,דירי ן'פיוא ענייא ,רהיא

 רַאפ טשינ ,טכַאדעג ךייַא רַאפ טשינ ,טכַאדעג טנייה טשינ ,ןעסעזענ

 רעדנוזַאּב ןייק ,ןעטנעי ייּב תונכש ןיא טכאדעג ןעדיא םוש ןייק

 עניימ עט'תיּבה-לעּב יד ןוא ,טַאהעג טשינ ךיא ּבָאה לערעמעק

 זנעג טימ טלעדנאהעגרעטנוא ךיוא טָאה ,סע טסייה עטנעי ,ןייֿלַא

 טימ ןעּבַאה ,רעגײטשַא ,טבורּפ ,ונַא --- ,ץלַאמש רעגי'חסּפ טימ ןוא

 יירד רהיא םימ ךיז ןעשטַאּפ טשינ ןוא רעמַאק ןייא ןיא זנעג ןעטנעי

 טבורּפ טנייה .קעװַא לָאמ ןייא ךייַא רחיא טָאה !{גָאט ַא ֿלָאמ

 ןוא זנעג ערעייַא זיא'ס זנעג עכלעוו ,טנעקרעד ןוא םכח ַא טייז

 טשינ ,ןיִּב ךיא זַא ,טלעמונַא ?ןנעג ערהיא זיא'ס זנעג עכבלעוו

 םוש ןייק רַאפ טשינ ,טכַאדעג ךייַא רַאפ טשינ ,טכַאדעג טנייה

 ,רהיא ייּב ךיז טָאה ,תונכש ןיא רהיא טימ ןעסעזעג ,טבאדעג ןעדיא

 ןוא לערעמעק ןיא גייטש יד ןעסירעגפיוא ,סע טסייה ןעטנעי ייּב

 ךיז ןעּבָאה ןוא זנעג עלַא ,ןעטכַאד ךייַא ךיז לָאז ,סױרַא ןענעז םע
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 טַאהעג טָאה רע זיא --- ,רעּבָאה טימ עטערָאק ןיימ וצ טּפשחעגוצ
 יז טהענ .?יז יצ ,ךיא ?ןעיירש טפרַאדַאּב טָאה רעוו ! ? קזיח
 ,יז טנָאז ,ןעװעג לָאז יז 4 רימ ףיוא ןָא טשינ טלַאפ ןוא טשינ
 טשינ ,יז טנָאז ,רימ יז טלָאװ ,זנעג טימ לעדנַאה ךיא זַא ,ןעסיוו
 ךיא גָאז ! ךעלדנער ןָאילימ טרעדנוח ןייק רַאפ הריד יד ןעגנודרַאפ
 טימ ? ךיא ?עדנַאה ,טניימעג רהיא טָאה ,ןעד סָאװ טימ, : רהיא וצ
 -רַאּב רעטונג ַא ןיילא טנעז רהיא , : רימ וצ יז טגָאז 7? ןעטנַאילרַאּב
 ..."} ןעטנַאילרַאּב רעדניק ןוא טנַאילרַאּב ַא ןַאמ ַא םָאה ןוא ,טנַאיל
 יזַא ! עטנעי יד טָא ענידיא ענדָאמ ַא ,..4 ןעגייווש רהיא ךיא לָאז
 טנעז רעמָאּט ,המשנ רעד טימ ןעּבעל סָאד ןעּבעגקעװַא ךייַא יז טעוו
 .ןענעװטרעייַא ןופ ןייז ריקפמ ךיז יז טעװ ,קנַארק ,חלילח ,רהיא
 טנערהָאװַאּב ןוא טיהַאּב לָאז עמ -- יז ןזיא עווילשליּפש ַא רָאנ
 -ענ סָאד זיא הּכונח-ברע ,לָאמנייא ךיז רימ ןעּבָאה סָא ! ןערעוו
 רָאה יד ךיז ףיוא רחיא טלָאװ ,ןעלהעצרעד ךייַא לָאז ךיא --- ,ןעוו
 ס'מענעי ןיא ןיירַא טשינ קוק ךיא סָאװ ,ןורסח רעד ...! ןעסירעג
 ערח-ןושל ןופ ןוא ,סטכעלש ןייק ,הלילח ,טשינ דער ןוא ,ךעלּפעט
 טָאה .ןערעדנַא ן'טימ סנייא ךייַא שימ ךיא רָאנ ...טייוו ךיא ןיּב
 : רהיא טגָאז יוװ ,עבט ַאזַא רימ ייּב זיא'ס ,טשינ לעביארַאפ ןייק
 ...רער סָאמ ןעיינ ךיז ןיא טָאה ענידיא ַא

 ,טליוו רהיא זַא ...זנעג ןעפרַאװרַאפ : הרדס א טהעג רעטציא
 זנעג יד ןעפרַאװרַאפ רהיא טלָאז ,ןעטָארעג ךייַא ןעלָאז זנעג יד
 ךיז טלָאז רהיא ,ןעטיח ךייֵא לָאז טָאג .שדח ןע סט 5 ַא ם'ניא
 זיא'ס --- דלומ ן'כָאנ ףּכיִּת ,שדוח ּביֹוהנָא ןיא זנעג וצ ןערהירוצ
 זנעג יד :ןעטָארעג טשינ ךייא ןעלעוו זנעג יד ! קילגמוא ןייֵַא
 ףיוא ןוא ,טיוה רעד ףיוא ןיד ןוא ,ןייּב ן'פיוא ּבָארג ןייז ןעלעוו
 -םָאלּפ .ןעטכיר טשינ רָאנ זנעג יד ןופ ךיז רהיא טלָאז ןערעטסָאלּפ
 ,םורַא ךיז טחערד רעכילטיא ןעוו ,גָאטייּב ךיוא ! טסעגרַאפ ןערעט
 ייב ,טכַאנרַאפ רעכיילג .ןעפרַאװרַאפ טשינ זנעג ןייק רהיא טלָאז
 טלָאז השעמ תעשּב רָאנ ,רעטסניפ רעד ןיא ליפא דעדָא ,טכיל ַא
 יױזַא, :לָאמ יירד טייהרעליטש ןעגָאז ןוא ּפינק א ןעּבעג ךיז רהיא
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 ןיימ ..."ּבייל ן'פיוא ןייז וד טסלָאז ױזַא ,בייל ן'םיוא ןיּב ךיא יו

 קעמש ַא הטרעוו זיא'ס זַא ,טגָאז ןוא רימ ןופ וליפא טכַא? ןַאמ

 ,טגָאז רע סָאװ ,גנידסלַא ןערעהוצ ןעלעוו לָאז ךיא רָאנ .עקעּבַאט

 רעד ,ןעגָאז ךיז טנינרַאפ רע יאמל .ךיילג ןעטייל ןעוועג ךיא טלָאװ

 ןוא טכַאנ יװ גָאט טציז ,ןדמל רעצנַאג ַא זיא רע --- ,רעניימ ןַאמ

 ? גהנמ רעשירַאנ ַא זיא ןענָאלש תורּפּכ זַא --- ,םירפס יד ןיא טקוק

 רימ ןופ ךיז טָאה רע ,ךייַא טלהָאמ ? רעגייטשא ,ךייַא טלעפענ יו

 יקַאט ןיילַא סָאד טזיּב- !רעטרעװו עכלעזא רַאפ טראנעג טשינ

 :רע טגָאז ..."?לבש םענענייא ןייד טימ ,ךיא גָאז ,ןעננַאגרעד

 גָאז ,סיוא טמוק, ."םירפס יד ןיא ןעּבירשעג ױזַא טהעטש עס,

 "המחנ ןוא ,הרובד עמהומ יד ןוא ,עניימ עמַאמ יד ןוא ,ךיא זַא ,ךיא

 --- עלַא ןוא ,הרוּפצ ןוא ,היבצ ןוא ,יסָאװד ןוא ,יסָאס ןוא ,עניירּב

 ,קילג ןייז זיא'ס ןוא ,םכח רעד ,רע טנייווש ..."? תומהּב ןענעז

 רע ,ןעגרָאמהירפ ַא ןעלעיּפשּפָא ,רהיא טרעה ,םהיא ןָאק ךיא םורָאװ

 ,הלילח ,ןיּב ךיא ,טניימ רהיא ! רדסּכ געט יירד ןעקנעדעג ךימ לָאז

 ,טוג ץנַאג סייוו ךיא ,רימ טּביולנ ? ןירעּפַאחנָא ןייא ,הרורא ַאזַא

 רע שטָאח ,טנערעל ןוא טציז סָאװ דיא ַא ,הרוּתדּב א טסייה סָאװ

 טליופ רע ,טניימ רחיא .רעסַאװ טלַאק ןיא טנַאה ןייק טשינ טוהט

 ...םֶאוו ןייז רָאנ לָאז'ס ,גנידסלַא ןָאהטעג ךַאּבענ טלָאװ רע ?ךיז

 ןייז ךיא ףרַאד סָאװ .ןענרעל רע זָאל .טנערעל ןוא רע טציז

 ,סניימ לעטדעטש סָאד ןהעטשצאּב ןייֵלַא ןָאק ךיא זַא ,עינַאװערָאה

 ןיא האצוה רעד טימ זיא טשינ'ס יװ ןעמוקסיוא ןייֵלַא ןָאק ךיא זַא

 .ןילַא םוטעמוא ,ןייֵלַא .םענעי וצ ןעמוקנָא טשינ הלילח ,ּבוטש

 ,ןעוויוא ם"ייּב ךיִז טלעטשעגקעװַא ןוא ,בוטש ןיא ןוא ,קרַאמ ןיא

 ןָאהטעגנָא רעדניק יד ןוא ,סילפָאטרַאק לעּפעט סָאד טלעטשעגוצ

 ,טיורּב !רקיע רעד רימ ייּב זיא סָאד --- רדח ןיא טקישענּפָא ןוא

 ןַא ,טפערט תֹּבש ףיוא הלח ,לָאמַא טלהעפ ,ךיז טכַאמ ,רחיא טהעז

 ּבָאה םירכז רעיפ --- דומל-רכש רעדניק יד ראפ רָאנ ,ָאטשינ זיא'פ

 ןעגעמ סע ,ןייז זומ סָאד --- ךעלדיימ ץוח ַא ,ןייז טנוזעג ןעכָאז ,ךיא

 -נייה יד וצ ךיילג טשינ ןיּב ךיא !לעמיה ם'נופ רענייטש ןעלַאפ
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 ,יװ ,ןעסַאלק יד ןיא ייז ןעּפוטש ערעייז רעדניק יד סָאװ ,עניט
 .סַאּבלַָאק טימ יוג ענלָאּפ ַא ,לערעּב גנוי ס'נזח רעזנוא ,?שמל
 דער ךיא ,עשטּפַארטס ס'טָאג טשינ ןיּב ךיא ,חור רעד םהיא טּפַאח
 ...טייוו ךיא ןיּב ערח-ןושל ןופ ןוא ,סטכעלש ןייק ,הלילח ,טשינ
 פעּביארַאפ ןייק טָאה .ןערעדנַא ן'טימ סנייא ְךייֵא שימ ךיא רָאנ
 טָאה ענידיא ַא ;רהיא טגָאז יו ,עבט אזַא רימ ייּב זיא'ס ,טשינ
 ...דער סָאמ ןעיינ ךיז ןיא

 ןעלָאז זנעג יד ,ןעהעז רָאנ ןעמ ףרַאדַאּב ,זנעג יד ןעפרָאוװרַאפ
 ,רעד וצ ןעקנירט סָאד ןוא טייצ רעד וצ ןעסע סָאד ,עלווידָאה ןעּבָאה
 ,-שטַאק ןייק טשינ זיא זנעג םורָאװ .טשינרָאגנ רעטייוו ןוא .טייצ
 ,ןעקָאּפ רַאפ ארומ ןעּבָאה סעקשטַאק .תופוע ןייק טשינ ןוא סעק
 ןוא .ןעסע רָאנ ןעפרַאדַאּב זנעג ןוא ,ריוחט א רַאפ -- תופוע ןוא
 ,עסָארּפ ןעסע זנעג ,רעּבָאה ןעסע זנעג ננידסלא זנענ ןעסע -- ןעסע
 ךָאנ ,דֹובּכ רעיא רעּביא טעּב ךיא ,ןעסע זנענ ,עשַאק ןעסע זנעג
 .גנידסלא טננילש זנַאנ ַא ,רעּביא טשינ טּביולק זנַאג ַא ..סרעגרע !

 .פירבהל ,רעדניק ןַאמערָא ןייֵַא ייּב יו ,גירעגנוה דימּת זיא זנַאג ַא
 ,גנידסלא קאמשעג ,ערה-ןיע ןייק ,ןעסע רעדניק ןַאמערָא ןייֵא ייּב
 סע סייוו ךיא .טאז טשינ לָאמנייק ןענעז ןוא ,ייז טיג עמ סָאװ
 ייז זַא ,עניימ רעדניק יד ,טנוזעג ןייז ייז ןעזָאפ .רעּבלעז ךיז ןופ
 טשינ ייז לָאז גיוא זייּב ןייק ,טשינ ערח-ןיע ןייק ,רדח ם'נופ ןעמוק
 ןוא ,טיורב ַא טּברַאטש ,םורַא ךיז טקוק עמ רעדייא --- ןעטדאש
 ,ןענָאז טלָאז רחיא ,רעּביא טשינ טּביילב סילפָאטרַאק ּפָאט ַא ןופ
 יו ,הלח ןעלייטסיוא ייז ןעמ ןומ ,תּבש טמוק ןוא ! האופר א ףיוא
 טשינ טעװ סע םורָאװ ,ןעסילשרַאפ עגירעּביא סָאד ןוא ,ךַאקעל
 זיא ,רהיא טרעה ,רעדניק ! וליפא רכז ןייק ןעגרָאמ ףיוא ןעּביילּב
 -עג סאמנ טשינ רימ טלָאװ סע .ךאז עּבעיל ַא ןוא ךַאז עליואוו ַא
 ,רעדניק ןהעצפופ ,רעדניק ןהעצ ןייק ןעוועג רעווש טשינ ןוא ןערָאװ
 -- רָאנ ןורסח ןייא .ןעטלַאהוצסױא רעדניק ניצעבעיז ןוא ףניפ
 ןיילַא סייוו ךיא ןעלהיפ ךיז ןעפרַאדַאּב םידיגנ ! לפיּפ רעד טָא
 ןעגעל רעדניס ערעייז זַא ,יואוו ןעסייוו ייז זַא ,ךילקילג יו טשינ
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 ,םרעלטעּב ןייק טשינ ייז ךיז ט'מולח סע ןוא טָאז ןעפָאלש ךיז

 ,עמַאמ, :ןייועג ַא טימ טכַאניײּב ףיוא טשינ ךיז ןעּפַאה ייז

 רעוו ,העו טוהט ץרַאה סָאד ,רהיא טרעה ..!ןעס-ע-ע-ע

 -נֶא ,ךייא טלהַאמ ,ךָאנ זומ עמ ןוא ,ןעגנורּפשעצ טינ טשרעקָא

 ןעטימ ןיא ןעסע רַאפ סָאװ ! םירזממ ,ןעמָאלש , : יז ףיוא ןעיירש

 רהיא טלָאז ,ןעגעווטסעד ןופ ..,"! ןעפָאלש ,ןעפָאלש ?טכַאנייּב

 טרעוו רעמָאט ,חור רעד קעװַא ייז טּפַאח עס יוװ ,םידיגנ יד ןהעז

 טא !יֵא-יא-יִא !דניק גירעביא ןייֵא ,הלילח ,ןעריובעג ייז ייּב

 ַא ,עט'תידיגנ א ענייא ןעגנַאנענקעװַא גנַאפ טשינ זנוא ייַּב זיא

 טָאה עצלייּב ,תיקידצ ַא ,לעז עטוג א ןוא ,ךלימ-ןוא-טולּב ?לעבייוו

 ,רהיא טניימ .עקרַאטש ַא ,עטנוזעג ַא ,ענעש ַא ,ןעפורעג יז ןעמ

 ףיוא ןיוש זיא יז ,ןעלהעצרעד וצ יאדּכ טשינ זיא'ס ? סָאװ רעּביא

 דער ךיא .ןדעדג ןעגיטכיל ַא ןעּבָאה יז זָאל ,טלעוו רע'תמא רעד

 ןיִּב ערה-ןושל ןופ ןוא ,םענייק ףיוא סטכעלש ןייק ,הלילח ,טשינ

 ןייק טָאה .ןערעדנַא ן'טימ סנייא ךייַא שימ ךיא רָאנ ...טייוו ךיא

 ט :רהיא טנָאז יו ,עבט אזַא רימ ייּב זיא'ס ,טשינ לעביארַאפ

 ...דער סָאמ ןעיינ ךיז ןיא טָאה ענידיא

 וליפא הסנרּפ ַא זיא זנענ ,טסייה יסָאד ...! זנעג חסנרּפ א ,יוא

 ,הכרּב יד זנעג יד ןיא ןיירַא-טינ טָאנ זַא ןוא ,עטכעלש ןייק טשינ

 ? ןעד סָאװ רָאנ .לעּברעק ןעש א ןענעידרַאפ זנעג יד ןָא ןעמ ןָאק
 ,ןעכַאמ ךיז ןָאק רעכיג .רהָאי ןהעצ ןיא לָאמ ןייא ךיז טפערט סָאד

 ךָאנ לָאז עמ --- טשינרָאנ ןענעידרַאפ טשינ זנעג יד ייּב לָאז עמ

 ַאוַא ןיא ,זנעג יד םורַא סָאװ ,עינַאװערָאה יד טנייה !ןעגעלרעד

 רעצנאנ רעד יאדּכ טשינ ,ןעּבעלכ ,זיא'ס ןַא ,עינַאװערָאה עסינרג

 זיא זנעג יד ייּב זַא דלַאּביו : אישק יד ךָאד זיא ,יִא ,םַארערַאט

 ןעלדנַאה ןעמ פרַאדַאּב סָאװ וצ טנייה ,ָאטשינ טסנעידרַאפ ןייק

 ךיא וַא ,ןוהט ןעמ טעוװ ןעד סָאװ :ןץורימ רעד זיא ?זנענ טימ

 ;רָאנ טנעכערַאּב ...! ?זנעג טימ ןערהָאי ?עיפ ױזַא ןיוש לעדנַאה

 םוצ ןעגַארטקעװַא ;זנעג רֶאֹּפ גיסיירד ןוא עכילטע ןעדניּבסיױוא
 ןוא עכילטע ןעגנערּב ;ןזנעג רֶאּפ גיסיירד ןוא עכילטע טחוש
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 ; זנעג רָאּפ גיסיירד ןוא עכילטע ןעקילפּפָא ;זנעג רַאּפ גיסיירד
 רָאּפ גיסיירד ןוא עכילטע ןעסינּפָא ,ןעקייוװסיוא ,ןעצלַאז ,ןעכַאמ
 ךעלּביורד יד ,רעדנוזַאּב ןערעטסָאלּפ יד ,רעדנוזַאּב ןעטיוה יד ,זנעג
 ,טלעג ןעכַאמ גנידסלַא ןופ ,רעדנוזַאּב סעקרידּבָא יד ,רעדנוזַאּב
 ! ןייֿלַא גנירטלַא ןוא --- טשינ לעציּפ ןייק דוּבאל ןהעג ןעזָאל טשינ
 ןופ ןעכַאמ ,ןערעטסָאלּפ יד טימ ןעטיוה יד ןעלנערּפסױא ,לּכ-םדוק
 םורָאװ ,ץלַאמש עני'חסּפ רהֶאי עֶלַא דימּת ךַאמ ךיא ,ץלַאמש ייז
 ,רעטסעּב רעד ראפ טדָאטש ןיא םש ַא טָאה ץלַאמש עגי'חסּפ ןיימ
 טרעוו ,ץלַאמש עגי'חסּפ ?לענערפ ךיא זַא ,ךיא ,ץלַאמש רעטס'רשּכ
 םעד .בוטש ןיא נ"חסּפ הּכונח ןע טימ ן'יא רימ ייּב
 שרדמה'תיּב ןיא ּפֶא ךיא קיש ןַאמ םעד .סיוא ךיא רשּכ ןעוויוא
 ןעזָאֿל -- סױרַא ךיא ּביירט רעדניק יד .ןענרעל רע זָאל --- ןיירַא
 וצ ךיז ךיא םענ ןיילַא ןוא .,?עדיירד ןיא ןעלעיּפש ץינרע ןהעג יז
 ןיֵא טנייפ טָאה ץלַאמש ןוא ,ץלַאמש ןעלגערּפ -- טייּברַא רעד
 טָאחעג לָאמַא ּבָאה ךיא .ץלַאמש עגי'חסּפ טרפּבו ,גיוא גירעּביא
 -ענ ךייא רַאפ טשינ ,טכַארעג טנייה טשינ ,ןיּב ךיא זַא ,קסּפ ַא
 ןעטנעי ייּב ןעסעזעג ,טכַאדעג ןעדיא םוש ןייק רַאּפ טשינ ,טכַאד
 ךיז טָאה .םינכש ךָאנ ןעטרָאד ןעסעזעג ןענעז סע .תונכש ןיא
 סעקטַאל ןעקַאּב טסולגרַאפ ,ןעסייהעג יז טָאה יסענג ,הנבש ַא רענייא
 .ונעג עליוק ךיא סָאװ ,גָאט םעד אקוד ןוא ,להעמ ענעשטער ןופ
 םעד ןייאטלאה !וינעּבויל ,וינעצרַאה ,ןיניסענגג :יז ךיא טעּצ
 ,םשה הצרי םא ,ןענרָא מ טעוװ רהיא .גָאט ַא ףיוא ערה"רצי
 ; ט'לעוּפ'עג רהיא טָאה רימ ייּב, :יז טגָאז ?! םעקטַאל ןעקַאּב
 טנָאז ,ּבָאה ךיא .ןערעוו רהָאוװעג ןעלעוו ,יז טנָאז ,רעדניק יד רָאנ
 רעד ןופ קרַאטש ןעטלַאה סָאװ ,רעזלעה ענ'הפרט ,רעדניק ,יז
 ,סעקטאל סיוא זיא'ס זַא ,יז טגָאז ,ןערעהרעד ןעלעוו ייז .הליכא
 .חוח ךּכ ..."! טייחרעגידעּבעל ןעסעפיוא ,יז טגָאז ,ךימ ייז ןעלעוו
 טדער עמ זַא ,ןעוויוא ן'פיוא גידנעגיל ,טרעהרעד ןעּבָאה רעדניק יד
 ןופ רענייא ךיז טָאה ,ןעגרָאמ ףיוא ןעקַאּב סעקטַאל יד ןעגעלּפָא ןופ
 ףיוא ןענירשעצ ,ךעלגיוא עקָאסַאק טימ עלעגנוי ַא ,לענילעז ַא ,ייז
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 לַאפ ,סעקטַאל ןייק טשינ וד טסקַאּב רעמָאט !עמַאמ  :לוק ַא

 גיטהעוו ַא -- קוק ַא ןעוהט רימ ..."ןעוויוא ם'נופ ּפָארַא ָאטָא ךיא

 א ךָאנ ,ָאטָא ,ּפָארַא ?עּפעק ן'טיס טגנעה ?ענילעז --- !רימ זיא

 ! ךעלקיטש ףיוא ןעטָאשעצ טרעוװו עס ןוא ּפָארַא סָאד טלאפ ,טונימ

 ,ויניסענג, : ןעיירש וצ ןעּביױוהעגנָא ךיא ּבָאה ,הנותח ַאזַא ןעהעזרעד

 עמ ..."! טקַאּב ,סעקטַאל טקַאּב {ינעּבויל ,וינעצרַאח ,וינ'המשנ

 --- ,ָאנד ַא ןחִא עקשיק א טָאה ןַאמערָא ןייַא זַא ,רהיא טרעה ,טנָאז

 -ניק ןיסענג רעד ייּב ןעקוקנָא טלָאז רהיא ! השמ תרות סָאד זיא

 ,חלילח ,טשינ דער ךיא ! ןעפָארטש טשינ ךימ לָאז טָאנ --- ךעלרעד

 שימ ךיא רָאנ ...טייוו ךיא ןיּב ערה-ןושל ןופ ןוא ,סטכעלש ןייק
 זיא'ס ,טשינ לעּביארַאפ ןייק טָאה .ןערעדנַא ןטימ סנייא ךייַא
 ןעיינ ךיז ןיא טָאה ענידיא ַא :רהיא טגָאז יוװ ,עבט ַאזַא רימ ייּב

 ...דער סָאמ

 ןיילַא ץלַאמש ףיוא ןעמ ןָאק זנעג ןופ ...זנעג יד ןופ ץלַאמש

 טרהעק ,ּפָא טוג ןיוש טָארעג סע זַא ,ץלַאמש יד .ןעקוקסיױרַא טשינ

 טסנעידרַאפ סָאד .ןעטסָאק זנעג יד סָאװ ,סָאד רָאנ קירוצ םוא

 ,סעקרידּבָא ,המכח תישאר  ,תוקריירָאש יד ןופ ןעכוז ןעמ ףרַאד

 שיילפ ןוא ,ןעש סיוא ךיז ןעּבעג סעקרידּבָא יד ,ךיז טכַאמ סע זַא

 יא עשז יו ! יז ןעמ טרעקוצראפ -- רעייט טדָאטש ןיא זיא
 ןיא שיילפ ןוא ,ךיז ןעסיימש זנוא ייּב םיבצק זַא ,ןיד רעד רעּבָא

 "ּפָארַא ,סיעכהל-וצ ףיוא דיננ םעד ,טָאה טדָאטש יד ןוא ,?לוזה-ליזּב

 ,סע טסייה רעטְלַא רעד ,טחוש רענעי ןוא ,טחוש ַא ךָאנ טכַארּבעג

 טסייה טחוש םעיינ םעד ףיוא ,טחוש םעד ףיוא ןעּבעגנעגנייַא טָאה

 גנַאלק ַא טזָאלענסױרַא רע טָאה הזל ץוח ןוא ,תוריסמ ןהעצכַא ,סע

 רעיינ רעד ,רע זַא ,סע טסייה טחוש םעיינ םעד ףיוא ,םהיא ףיוא

 ,טייל חרבח עניטנייה יד ןופ ןאמ-הרבח ַא זיא ,סע טסייה טחוש

 ןעּביולק ןוא םירדח יד טימ ןוחט וצ ןעּבָאה סָאװ ,ןעטסינעצ יד ןופ

 יד ןופ טשינ ךָאד טלַאה רערעזנוא ריבנ רעד ןוא ,"טלעג-םילקש ,

 טגָאז ,ןענעז ייז ,ןעקוקנֶא טשינ ייז ןָאק רע ,ןעטסינעצ עגיזָאד

 ענייז הטיחש יד ךָאד זיא ,ױִזַא דלַאּביװ ןוא ,סעיַאמלוה עסיורג ,רע
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 עניטרַאפ ףיוא ןלעּב א זיא רעכילטיא טשינ ןוא ,טשינ הטיחש ןייק
 .טגעמ רימ ייּב;  :סעט'הנוק עניימ טימ ךיא הנעט .סעקרידּבָא
 רעטלא רעד זיא טחוש ןיימ ,סעקרידּבֶא ןעפיוק ,השקשינ ,רהיא
 רָאנ ,טכערעג רהעז יאדוא טנעז רחיא ,ָאי, :ייז ןעגָאז ."טחוש
 ,ןעּבירשעגנפיוא טשינ ייז ייּב טהעטש קעלייּב ן'פיוא ? ןעד סָאװ
 ם'נופ יצ ,טחוש ןעטלַא ם'נופ --- ןענעז ייז הטיחש ס'נעמעוו ןופ
 --םיוא טשינ טהעטש עס ,טסייה סָאװ, : ךיא גָאז ..."טחוש םעייג
 ם'נופ ןיא ,טחוש ןעטלַא ם'נופ :ךייַא גָאז ךיא זַא ? ןעּבירשענ
 טשינ ךייַא ייּב ןיוש ןיּב ךיא ,ךיא גָאז ,ןעדייס ; חוש ןעטלא
 ענדָאמ א, :ייז ןעגָאז .,."! טלעוו קע ,ךיא גָאז ,ןיוש זיא ,טּבױלגַאּב
 -ַאֹּב גנידסלַא ףיוא זנוא ייּב טנעז רהיא !טנעז רהיא ענידיא
 טחוש םוצ ןעקיש ןייֵלַא ןערהיפסיוא ןענָאק רימ זַא רָאנ ; טּביולג
 ןענָאק רימ סָאװ ,סעקרידּבֶא רימ ןעפרַאד עשז סָאװ ,זנענ ןעליוק
 רעדעיו !ופט, .../? זיא סָאד הטיחש ס'נעמעוו ;ןעסיוו טשינ
 ןיימ ייּב ךייא רעווש ךיא זַא ? ענעגייא סָאד ,ךיא גָאז ,לָאמ ַא
 עטוג א רימ יּב זיא'ס ,ךיא גָאז ,טסייוו רהיא ! רעדניק ןוא ןַאמ
 זַא ,ןערעווש ךיז רחיא טפרַאד סָאװ וצ, :ייז ןעגָאז ....} העובש
 וצ עשז טמענ ,ונ, :ךיא גָאז ..,7? יַאס יו יַאס ךייַא ןעּביולנ רימ
 "! קעשָאק םעד רעגנירג ןעכַאמ ךיא םִאֹל ,סעקרידּבָא רַאּפ ַא רימ ייּב
 ,סעקרידּבֶא ןייק ךייֵא ייּב ןעמענ טשינ ןענָאק רימ, :ייז ןענָאז
 ןיא ןהעגניירַא ! רעקעלפ עסעט העג ?ונ ..."הטיחש רעד רעּביא
 ענידיא ַא :ןעּבָאה תונמחר !ַאטשינ זיא סָאד -- ענַאל ס'מענעי
 עמ ,סייוו ךיא ,רעמָאט --- טניימ עמ ,זנעג טימ ןָא ךיז טעוװעדרָאמ
 . ,רעטניוו ַאזַא טלעטשעג ךיז טָאה סע ; ןענעידרַאפ סיּפע טעוו
 ןוא ,יורטש ןעגָאװ ַא לעדנער ַא ,רעייט זיא יורטש ,אטשינ ןיא ץלָאה
 ןהעג וצ ןעמוק ,ןיירַא רדח ןיא סעוורָאּב ןעפיול ךַאּבענ רעדניק יד
 ךיז ןערָאנ ,ןעוויוא ן'פיוא ףױרַא ךיז ןעּפַאח ,יולּב ןוא ןיֹורּב םייהַא
 ,סילפָאטרַאק עסייה ףיוא סױרַא-ןעקוק ןוא ,ךעלקילָארק יד יו ,ןייַא
 ןעטָארעג טשינ זיא ךס ַא ,ךיילג דלֶאנ טימ ןיא סילפָאטרַאק ןוא
 רעצימע !טדָאטש ַא ..,דרע רעד ןיא ןעּבילּברַאפ זיא ךס ַא ןוא
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 ,טלעק ןֹופ סיואךךעהעג טיילעמערָא ,ןעקוקמורַא סָאד ךיז לָאז

 יו ןעלַאפ רעדניק ,רעגנוה ןופ ןעלָאװש ,ןעּברַאטש טיײלעמערָא

 ךָאנ סָאװ ,רהיא טנָאז יװ ,דסח טימ ךָאנ .ןענעילפ יוװ ,יורטש

 דער ךיא ,ןעפָארטש טשינ ךימ לָאז טָאג ...ןעברַאטש טיילעמערָא

 ..םייוו ךיא ןיִּב ערה-ןושל ןופ ןוא ,סטכעלש ןייק ,הלילח ,טשינ

 לעביאראפ ןייק טָאה .ןערעדנַא ן'טימ סנייא ךייא שימ ךיא רָאנ

 טָאה ענידיא ַא :רהיא טגָאז יו ,עבט ַאזַא רימ ייּב זיא'ס ,טשינ

 ,..דער סָאמ ןעיינ ךיז ןוא |
 ,רהיא טרעה ,ןעלעװ לָאז עמ ..זנענ יד ןופ סעקרידּבא יד

 ןהעזעגסיוא ןעש ןעמ טלָאװ ,ןיילַא סעקרידּבָא יד ףיוא ןעקוקסיורא

 "ּביױרד יד זנעג ייּב ןאחרטפ זיא ,סעקרידּבא ץוח א !זנענ יד טיִמ

 ,ךעלסיפ ןוא ךעלּפעק ,ךעלקיּפוּפ ,ךעלרעבעל ,ןעווירג :ךעל

 טנייה .ךעלרינ ןוא ךעלצרעה ,ךעלעגניצ ,ךעלעגעילפ ,ךעלעגרעג
 עכיצירעשטעּפ ,עט'תיּבה-לעּב ַא ענייא רימ ייּב ןאהראפ ! ךעלזלעה

 } ּבָאה ךיא לעיפיוו ,ךעלזלעה עֶלַא רימ ייּב וצ יז טמענ ,יז טסייה

 .סױרַא טשינ ךימ יז טזָאל ,ךעלולעה האמ עּבלַאה ַא ןייז געמ סע

 -ּבעיל ַא ןיא ,סע טסייה יצירעשטעּפ ,יז טנָאז ,רערהיא ןַאמ רעד

 טנָאז ,בעיל רע טָאה טסורּב .ךעלזלעה ןופ ןוא טסורּב ןופ רעּבָאה

 עטליפעג --- ךעלזלעה ןוא ,טרעפעפַאּב רעפעפ טימ ,טייהרעטלַאק ,יז

 טימ רעדָא ,ךעלעפרַאפ טימ רעדָא ,עשַאק טימ רעדָא ,להעמ טימ

 ןיא טכָאקענ רעדָא ,רעדנוזַאּב ןעטָארּבענ ,ןעווירג טימ ןוא רעבעל

 םינּפ ַאזַא ,ןעסע םיתמ יד יו ? רהיא טניימ עשז סָאװ .ןערהעמ

 ַא יװ ,ןאמ ןיימ ןעגעק סיוא ,ערה-ןיע ןייק ,טהעז רע ,ייז ןעּבָאה

 ןופ רעטלע זיא רע שטָאח ,גיסיירד ןוא עכילטע רהָאי ַא ןופ דיא

 ךיוא טוהט ןַאמ ןיימ שטָאח ןוא .רהָאי ןהעצ עטוג טימ ןַאמ ןיימ

 רע זַא ןוא ,טנערעל ןוא שטָאח רע טציז ,טשינ טייּברַא םוש ןייק

 רעה, :ןענַאמ ערעדנַא יװ ,ןענָאז טשינ רע טעוװו ,םײהַא טמוק

 "תיּב ןופ םייהַא טמוק רע זַא ,רע ?!ןעסע סיּפע בעג ,וד ,רָאנ

 ןיא טקוק ,רפס א וצ ךיז רע טמענ -- עטשרע סָאד זיא ,שרדמה

 ליוו רע זַא ,ןמיס ַא --- טייהרעליטש טצפיז ,טצפיז ןוא ןירַא רפס
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 סָאװ .ָאטשינ ןיא סָאד -- /.ןעסע ּבעג, :ןעגָאז רָאנ .ןעסע
 ןוא ןעצרַאה ם'ייּב טנַאה רעד טימ םענ ַא ןוא ץכערק ַא ?ןעד
 .גירעגנוח טוג זיא רע זַא ,ןמיס ַא -- ?'!ךָא-ךָא ךָאה :גָאז א
 .םהיא ןעמ טגערפ --- "? ןיירַא ליומ ןיא ןעמענ רשפא סיּפע טסעוו,
 נאז ךיא לָאמ ?עיפיו ...יתיּת-אכיהמ, :רימ ֹוצ רע טכַאמ
 וד טסנָאק ,ליומ א ךָאד טסָאה -- טשינ העטשרַאפ ךיא, ;םהיא
 ןוא ןעציז וד טספרַאד סָאװ ; גירעגנוה טזיּב וד זַא ,ןעגָאז ךָאד
 -סימוא ןעלעוו טלָאװ ךיא ,..? טנַאװ יד טרעפטנע - ..."+ ןעצכערק
 טשינ רדסּכ גָאט יירד םהיא לָאז ךיא ,ןעוועג טלָאװ סָאװ ,ןהעז ןעט
 -ֹפִא ןייֵא אזא הלילח ןיא רע ,טניימ רהיא ?ןעסע ןייק ןעּבעג
 ? ראנ ַא ןייז גלפומ א ןדמל א דיא ַא ןָאק יו ?  רַאנ רענעסירעג
 ןייז ךָאנ ,ןענרעל ןָאק רע סָאװ ,רהיא טרעה ,ןענָאק ןייז וצ ,פֵאז רע
 יב ןייז טנַאקעג טשינ ןעד רע טלָאװ ,רעכירק רהעמ עלעסיּב ַא
 ,יאמל ? בר ןעטְלַא ן'טימ ןוחט רימ ןעלעוו סָאװ ,יא ? בר א זנוא
 -אֹּב גיטינ טָאה עמ ?ןזה ןעטלַא ן'טימ ןוהט רימ ןעלעוו סָאװ
 לָאז רעטלַא רעד ידּכ ,להוש ןיא ןזח םעיינ ַא ןעמענוצ טפרַאד
 ,סע טסייה ,רעהירפ ןעוועג רע זיא רעמָאט ,רעגנוה ןופ ןעּברַאטש
 ! ןעגניז טסולגרַאפ ךיז טָאה ריבג םעד ,רשאּב ? ןויבא רעניילק ַא
 ריד ןעמ טעוװ ,?ידבהל ,רעטַאיערט ןיא הענ ?ןעגניז טסליוו
 ַא ,רהיא טרעה ,ןייז לָאז ךיא ...! טייחרעטצעזעצ ןעגניז ןעטרָאד
 טכָאװ ,יוא .טנעכערעג םיריבג יד טימ ךיז ךיא טלָאװ ,ליּבסנַאמ
 וצ סיּפע ּבָאה ךיא ,טניימ רהיא ! טנעכערעג ייז טימ ךימ ךיא
 ךיא .טנייפ ייז ּבָאה ךיא רָאנ ,טשינרָאג ייז וצ ּבָאה ךיא ?'ייז
 טשינ ךימ לָאז טָאג ,ןיּפש ַא ןוא דיגנ ַא !דיגנ ַא טנייפ ּבָאה
 -ןושל ןופ ןוא ,םטכעלש ןייק ,הלילח ,טשינ דער ךיא ! ןעפָארטש
 .ןערעדנַא ן'טימ סנייא ךייא שימ ךיא רָאנ ...טייוו ךיא ןיִּב ערה
 טגָאז יו ,עבט אזא רימ ייּב זיא'ס ,טשינ לעּביארַאפ ןייק טָאה
 ...רער סָאמ ןעיינ ךיז ןיא טָאה ענידיא ַא :רהיא

 ןיוש טפיוקרַאפ עמ זַא ,טשינ טניימ ...זנעג יד ןופ טָאה עמ
 ךעלּביורד עֶלַא טימ סעקרידּבא עלַא טימ ץלַאמש עצנַאנ יד םיוא
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 ןעּבָאה טשינ ןעלָאז זנעג .ךילקילג ןיוש ןעמ טרעוו ,זנעג יד ןופ

 רעד ןעוועג יאדּכ טשינ טלָאװ ,ךיז ףיוא ןערעדעפ ןייק ןוא ךוּפ ןייק

 יד ןעפרַאװרַאפ ייב ךָאנ טלַאה ךיא זַא ,רעהירפ ,קסע רעצנַאג

 ,ךעלעוכַאּפ יד רעטנוא ,זנעג יד ,רעטנוא ןיוש ייז ךיא עּבוקס ,זנעג

 טסעומש ,ןעליוק ן'כָאנ ,םעדכָאנ ,ךוּפ לעסיּב סָאד ףיונוצ-ביולק ןוא

 ,רעדנוזַאּב ןערעדעפ יד ןוא ,רעדנוזַאּב ךוּפ לעסיּב סָאד -- טשינ ןעמ
 טכענ יד .רעטניוו ןעצנַאג ַא ףיוא טייּברַא וצ רימ טיירג ךיא ןוא
 .ךיא קילפ ,ןעקילּפנָא גונעג ךיז ןָאק עמ ,סיורג גונעג ךָאד ןענעז
 טשינ ןענעז ךעלדיימ .ךעלדיימ : ףליה לעקיטש ַא ךיא ּבָאה דניצַא

 ? סָאװ ךעלדיימ ןוא ,ןיירַא רדח ןיא ןעהעג ךעלגנוי ,ךעלגנוי ןייק

 ץעז .ןעסּכַאװ ןוא ךיז ןעוװעדָאה ןוא ןעציז ,זנעג ןענעז ךעלדיימ
 ,ךעלרעדניק ,טפלעה, :ּפיז ַא רעּביא ךיז ןעּבענ רעדינַא ייז ךיא

 ןעגרָאמ ,םשה הצרי םא ,רַאפרעד ךייַא לעװ ךיא ;ןערעדעפ ןעקילפ

 רעדָא ,ץלַאמש טימ טיורּב לעקיטש ַא ןערימשַצּב ,ווירג ַא ןעקנעש
 ,ןהעז רהיא טלָאז ,ַאהַא ?! ךעלעקשיק ןופ ּפוז ַא ןעלעטשוצ רָאנ
 ַא -- טייּברַא רעד וצ ךיז טמענ עמ ןוא הלודנ ַא טרעוו עס יוװ

 ?טגָאזעג סנייטשמ ,סָאװ !ךעלעקשיק ןופ ּפוז ַא ,טייקגיניילק

 ךיא .תּבש ץוח ,ךָאװ עצנַאג ַא ןָא טשינ ןעמ טקוק שיילפ ןייק זַא

 ךיא סָאװ ,טשינ ךיא .סייוו ,זנעג ןייק טימ ןעלדנַאה טשינ לָאז

 ךיז טפרַאװ ױזַא ! רעדניק יד טימ ךָאװ עצנַאנ ַא ןָאהטעג טלָאװ
 ַא ,לעסיפ ַא ,לעּפעק ַא ,עלעגרעג ַא ,לערעטסָאלּפ ַא ךרוד טרָאפ
 ! גונעג ןיוש זיא ןיילַא חיר רעד -- ץלַאמש לעסיּב ַא ,עלעקשיק
 -עג ךייַא רַאפ טשינ ,טכַאדעג טנייה טשינ ,ןעסעזעג ןיּב ךיא זַא
 ןעטנעי ייּב ,תונכש ןיא ,טכַאדעג ןעדיא םוש ןייק רַאפ טשינ ,טכַאד
 סע זַאו :ליומ ס'יסענג ןופ טרעהעג ןייֵלַא ךיא בָאה ,סע טסייה

 טנָאז ,ןָא ךיז טּביױה רהיא ןוא הּכונח ןופ טייצ יד ,יז טגָאז ,טמוק

 טנָאז ,טמוק --- ,ץלַאמש רעגי'חסּפ רעד ייּב ,זנעג יד טימ ןערָאּפ ,יז
 ,יז טנָאז ,ןילַא חיר ם'נופ ; טיוה עיינ ַא ערטסאילאח ןיימ ףיוא ,יז
 ,סיוא ייז ךיז טלהָאמ עס ןוא ,לעּפעק סָאד ןיוש ייז ךיז טהערדרַאפ

 םהענעגנָא ןעוועג רימ זיא'ס ,טניימ רהיא ..."סנעזנעג ןעסע ייז זַא
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 ּפָארַאדןעקוק ייז יו ,ערח-ןיע ןייק ,ערטסַאילַאח ס'יסענג ןעקוקוצנָא
 ױזַא טימ ץלַאמש ּפָאט אזא ךיז רַאפ ןעהעז ,ןעוויואדן'פיוא ם'נופ
 רָאנ ,וליפא לעטנעה ןייק ןעהיצסיוא טשינ ןוא -- ןעווירג לעיפ
 ןוא ,ךיז ןעקעלַאּב ןוא ,ףלעוו עגירעגנוה יו ,ךַאּבענ ןעקוק ןוא ןעניל
 ןעהעז וצ תונמחר ס'טָאג א -- ןעצנַאלג השעמ תעשּב ךעלניוא יד
 ,ּפעטנעה ןיא ווירג א ןעטרָאד ןיירא ייז ןעמ טּפוטש ! רעצ םעד
 סָאװ ןעפיל יד רעּביא ץלַאמש לעסיּב ַא רימש ַא ייז םוחט עמ
 ,רעליימ לעיפ ױזַא ןעװעדָאהנָא ךיא ןָאק יו ?ךייַא טעּב ךיא ,ךָאנ
 רעד ןוא ,רעדניק טימ ,ערהדןיע ןייק ,ןעטָאשענּפָא ןיילַא ןיּב ךיא זַא
 גידלוש ןוא ,ןעשָארנ ענעכָארּבעצ ייווצ ןייק טשינ טנעידרַאפ ןַאמ
  טימ סלח-טירד ַא ןענָאמרַאפ סע לָאז ךיא -- זנעג יד ףיוא ןעמ זיא
 ןעלהָאצ ןוא ,תוחור טימ יו טסּכַאװ טנעצירּפ ןוא ,םענייאניא ךִייַא
 -נָא ןייַא ןעּביילּב ,ךיז ןעדָאּברַאפ ןהעג טשינ ?עװ ךיא ,ןעמ זומ
 -ּפִא טשינ טָאה סָאװ ,רענײטשַא ,עטנעי יו ױזַא ,הלילח ,ןירעצעז
 ן'בעילוצ ,הריד עּבלַאה רערעדנַא רעד רַאפ רעגָאװש םעד טלהָאצעג
 טביירש ןוא ןעסַאלק יד ןיא ,ןעמ טגָאז ,טרעידוטש סָאװ ,לעדנהוז
 -ענ טשינ ייּברעד ןיּב ךיא .טלעוו יד טגָאז ױזַא ...תּבש םוא
 ןוא ,טשינ סייוו ךיא סָאװ ,סָאד ןעגָאז טנייפ ּבָאה ךיא ,ןענַאטש
 וצ : ךאז ןייא רָאנ גערפ ךיא ,ךיא ףיולטנַא םענעי ןעדערַאּב ןופ
 זַא ?רעטרעידוטשעג א ןייז ?עדנהוז ס'עטנעי סע ףרַאדַאּב סָאװ
 -עשט ַא ,טגָאזעג סנייטשמ ,רעקנַארק ַא רָאג רע זיא ל?ּכח-ךסּב
 ךייַא רַאפ טשינ ,טכַאדעג ָאד טשינ ,עלַא ןענעז ייז ;קינטָאכ
 -טָאבעשט ,טכַארעג ּבוטש רעשידיא םוש ןייק רַאפ טשינ ,טכַאדעג
 ןיִּב ךיא ,רהָאי גיצנַאװצ טרעדנוה ןעּבעל רהיא רע ןָאל .,סעקינ
 עמ זַא ,שטָאח ? רהיא וצ ךיא ּבָאה סָאװ ,טניירפ רעטוג ַא רהיא
 טמענ עמ !ןעווענ אצוי ױזַא טשינ ריס ןעגעק יז טָאה ,קירוצ ליוו
 -רַאפ ןעטימ ןיא םינכש ןייק סױרַא טשינ טרעכיור עמ ןוא טשינ
 ןעלהָאצ ןָאק רערהיפרעסַאװ רעד השנמ רשֲאּב ?זיא סָאװ ! חסּפ
 ,טלָאמעד ןעמהירַאּב ךיז יז זָאל ! טשינ ךיא ןוא ,ךָאװ ַא לעברעק ַא
 רעד טָא זַא ,הרבס א רָאנ זיא'ס ! ןעלהָאצַאּב רהיא טעוװ רע זַא
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 יב ןעמונרַאֿפ .ענייז טשינ ןענעז רָאה יד ,בוחי-לעּב ַא ןיא השנמ

 ןצּבק ַא ןוא ,רעמניוו ןעצנַאג ַא ףיוא רעסַאװ רַאפ םיִּתּבדילעַּב עלַא

 ךיוא ,יז ןעמ טפור יסעּפ ,רע טָאה ּבייוו ַא ןוא ,רעטוג ַא ךיוא רע זיא

 ,טשינ דער ךיא ,ןעפָארטש טשינ ךימ לָאז טָאג | עקוטש עטונ ַא

 ךָאנ ...טייוו ךיא ןיּב ערה-ןושל ןופ ןוא ,סטכעלש ןייק ,הלילח
 ןעלהעצרעד סיּפע טלָאװעג ךייַא ּבָאה ךיא ,ךיז טכַאד רימ ...טַאש

 -רַאפ ךיוא ןיילַא ןיוש ּבָאה ךיא ,םרחּב ךימ טגערפ ? סנעש ַא

 -ָאטַאק ןייק ךייַא זיא ,רחיא טרעה ,רעּבייוו יד טָא ...! סָאװ ןעסעג

 ךייַא ךיא ּבָאה טָא ...! קלאפ ןימ א סיּפע זיא סָאד ! טשינ סעוו

 ןוא טשרָאּב טימ עשַאק ,אוהש םינימאמ ?ֹּב ןופ טשימעגסיוא ָאד

 רהיא טסייוו רעמָאט -- געט עניטכענ טימ ןוא ךעלרעבעל טימ

 סָאמ ןעיינ ךיז ןיא יקַאט טָאה ,רהיא טרעה ,ענידיא ַא ? סָאװ

 ףיוא ךָאנ השעמ יד ןענעלּפָא ןעזומ ןיוש ךייַא לעוװ ךיא ...! דער

 | ,לָאמ 8



 הרּפכ עסייוו א

 ."םָאדַאמ, ַא ןופ גאלָאנָאט ש

 ,1904 רהֶאי ןיא ןעבירשעג





 הרּפכ עסייוו ַא
 ייווא יי יי ריר

 ןעגעמ סע ,רימ ייּב { רהיא ױזַא יו ,טינ סייוו ךיא ---
 -םוי ברע ףיױא הרּפּכ עסייוו ַא ,לעמיה ם'נופ רענייטש ןעלַאפ
 םענייר םעד ןעגָאז ךיא ?עװו ךיא !ןייז זומ סָאד -- רופּכ
 טנַאקעג ךיא טלָאװ יױזַא יו ,טינרָאנ העטשרַאפ ךיא :תמא
 ךיז טלהָאמ סע ?הרּפּכ רעסייוו ןייק טימ םינ תורּפּכ ןענָאלש
 .ןעּברַאטש רַאפ טָאהעג ארומ רחָאי ץנַאג ַא טלָאװ ךיא ,סיוא רימ
 זיא'ס .,ןָא זייוודניק ןופ ןערָאװעג טניואוועג ױזַא ןיוש ןיּב ךיא

 זיא ,ןעסיוו רחיא טזומ ,עמַאמ ןיימ .טייהניואוועג ַא גנידסלַא |
 טלאה ןעכאז עגיזָאד יד ןופ רָאנ ,תיקידצ עסיורג ןייק טשינ ךיוא
 ,טשרָאּב ןענ'חסּפ -- הסּפ ףױא :לעיּפשייּב םוצ .דָארג יז
 -- הּכונח ,עסייו א -- הרּפּכ ַא ,קיטסיּבויל --- תועובש ּףיוא
 יז טיח תווצמ עכלעזַא המודכו ,תונמ-חלש --- םירופ ,סעקטַאל
 רהיא ייּב ןיא "תומשנ-תרּכזה, .ןיציּבר ע'תמא ןייַא יװ ,ּפָא
 ןעזָאלּב רפוש ןערעה טינ חלילח ןוא ,גיוא ם'נופ לעּפַאצרַאװש סָאד
 ,לשמל ,רימ ייּב יו ,קילגמוא רערעסערג ַא ךס ַא רהיא רַאפ זיא
 טלָאז רהיא ,ןעגעווטסעד ןופ ...ןעניּפַאילַאש ,פירבהל ,ןערעה טשינ
 עגיטראסיורג- ַא זיא סָאד זַא ,ןעניימ רעכיז רהיא טלָאװ ,ןענעק יז
 סיורַא טינ םויח דע יז טזָאל רעליש ןוא עטעג .עמַאד עטעדליּבעג
 .גָאט ןעגיטנייח זיּב ךָאנ יז טפָאלש ןעקָאשט טימ ןוא ,ליומ ןופ
 רעּביא ךיז יז טקעד ,ןהעז רהיא טלָאז ,?ולא שדוח-שאר טמוק ןוא
 ; ?סעטנעי, יד טימ ןוחט וצ טָאה ןוא לעכיט סייוו ַא טימ ּפָאק םעד

4 
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 ךעלטיינק חּכמ ייז טימ טינ טסעומש יז יביוא ,ארומ ּבָאה ךיא

 רענּפָארַא -- געט עגידנענייו יד קעװַא ,םעדכָאנ ןוא  ...ןעגעל

 רעדעיו ,עטעג רעדעיו ןוא ,ּפָאק ם'נופ ?עכיט סָאד ןעפרָאו
 עמַאמ יד ןיא ענידיא ןימ אזַא טא .עקָאשט רעדעיוו ,רעליש

 יענ יז טָאה טינש ןעשידיא םענענייא םעד ףיוא טָא ןוא ,עניימ

 ,ןעזעוועג רימ ןענעז ףניפ .ערהיא רעטכעט יד ,ךיוא זנוא טרהיפ
 :טסייה סָאד ,"יווּבויל-ָאּפ , טאהעג הנותח רימ ןעּבָאה עֶלַא ןוא
 !דנ ןוא ,יאדוא טעדליּבעגנ ןוא ,ןעוועג רימ ןענעז ךעלדיימ ענעש

 ףיוא קנַאּב ןיא טנעזיוטנהעצפופ וצ ךיז ףיוא טאהעג ריס ןעּבָאה
 ? ןעּבָאה טנייפ זנוא ןעמ לָאז עשז סָאװ רַאפ טנייה --- ,רעטכָאט ַא

 טינ טלעוו רעד ףיוא ,ןעסיוו רהיא טפרַאר ,ט'מש'ענ ןעּבָאה רימ

 טימ יו ,ננודליּב רעזנוא טימ ןוא טייקנעש רעזנוא טימ ױזַא

 זיא ,רחיא טרעה ,ננוחיצרעד .ןערעוודךעניוצעגנפיוא-טוג רעזנוא

 ןענעז ,ןעכַאפ ערעדנַא ןיא ,ױזַא ,שמ7 ! ךאז עסיורנ ַא ,עסיורג ַא
 : יירפ ןוא קנַארפ אקוד רעטומ רעזנוא ייּב ןערָאװעג ןעניוצרעד רימ
 -ענ ,טלָאװעג ןעּבָאה רמ ן| ע מ ע ו| ט י מ ןעדער טנַאקענ

 טנַאקעג ןוא ,טלָאװעג ןעּבָאה רימ | י ה זו א ו ו ןהעג טנָאק
 טָאה סע ואוו ,טרָאד רָאנ ;טלָאװענ ןעּבָאה ריפ ס ָאֹוו ןוהט
 טינ תויח ןעוועג ןיא ,טייקשידיא ןושל טימ טרהעקעגנָא ךיז
 לָאז ךיא ,ּפָאק םעד ּפָארַא רימ טמענ ,לעיּפשייּב םוצ ! רעכיז
 ידָאלאו .ןעטכער ן'רַאפ רעהירפ ךוש ןעקניל םעד ןוהטסיוא ךייַא
 ןעקוק ןעלעוו לָאז ךיא רָאנ ; קזוח טכאמ ןוא רימ ןופ טכַאל
 ןעוועג חסּפ רימ ייּב טלָאװ ,טכַאל ידָאלַאװ סָאװ ,ןידָאלַאװ ףיוא

 ןימ .הצמ לעקערּב ַא ןהֶא ,רעייא עטּבראפעג טימ עקסַאּפ עלָאנ

 :טסייה סָאד ..ֹונ-ונ ..לעסיב א טייקשידיא ןיא זיא ידָאלַאוװ

 ןעטסערג ן'טימ ,הּברדא ,רע טָאה ןעדיא ַא ;טרהעקרַאפ ,ױזַא
 טהעג ,םָארנָאּפ ַא ,הרצ ַא ןעדיא ףיוא ץיגרע רע טרעהרעד .דובּכ
 טנייפ ...! טוב שידיא ,דיא ַא שטייטס :ּפָאק א ןהִא םורַא רע

 ,ריא ַא .גנעג עשידיא יד טימ תועונּת עשידיא יד רָאנ רע טָאה
 זָאל ..'?אחאנ, א ןיא ריא ַא ,םינּפ-תוזע ןייֵא ןיא ,רע טנָאז
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 ,טרָאוו טכעלש ַא ןעדיא ףיוא ןעגָאז ןעבורּפ רעדמערפ ַא רעּבָא
 טֶא האירּב ענדָאמ ַא .ןעסײרסױרַא ןעגיוא יד םהיא רע טעוו
 ןעמהירַאּב טרעהעג םהיא לָאמ לעיפיוו ּבָאה ךיא ! ידָאלַאװ רעד
 זנוא ייּב ףיונוצ לָאמַא ךיז ןעמוק סָאװ ,םיצירּפ יד רַאפ ךיז
 םענענייא רעזנוא ןעּבָאה רימ ןַא ,סנַארעּפערּפ ןיא ןעלעיּפש
 ם'ייּב תיּבדּב רעצנַאג ַא ןיא סָאװ ,לצרעה טַאמָאלּפיד ןעשידיא
 -ונַא ןעמוקעג ןענעז ןעטסינויצ יד זַא ןוא ;ןַאטלוס ןעשיקרעט
 ןעגנַאל ַא טאהעג ייז טימ רע טָאה ,טלעג ךָאנ םהיא וצ ןעטלעמ
 ךיז ,תומולח טימ םורַא ךיז ןענָארט ייז זַא ,ןעזיװַאּב ייז ,חוּכיו
 ?טלעג ןוא ,ונ ..זָאנ רעד ףיוא רעּבעל-ןוא-גנול ַא טדערעגנייַא
 ַאזַא טָא !ןעבעגעג ?ןעּבעגעג טשינ ייז טָאה רע ,טניימ רהיא
 / םהיא טימ ןוהט וצ ךיא ּבָאה לעיפיוו ,ידָאלַאװ ןיימ זיא שפנ ןימ
 ענעטָארעג ,ערה-ןיע ןייק ,ןענעז רעדניק עניימ ! רעדניק יד רַאפ
 ? ןעמ ףרַאד ךָאנ סָאװ .ערעטיול ,עשירפ ,עטנוזעג ,ענעש ,רעדניק
 ?ןענעק .ןענעק גנידסלַא ןעלָאז ייז ,סָאד טסייה ידָאלַאװ ,רע ליוו
 יו רעװ .ןענעק גנידסלַא ןעלָאז ייז ,ךיוא ליוו ךיא ,יתיתכחמ
 זיא סרעייז טנוזעג סָאד ?ןענעק ןעלָאז רעדניק ןַא ,טינ סָאד
 רָאנ ,עסייה אזַא טינ רעטומ ַא ןיִּב ךיא .רערעייט רימ ייּב רעּבָא
 עקשַאס ןיימ .טנוזעג .טסייה סָאװ ,ךיא סייוו ,רעטומ ַא ךָאד
 -עה -ע --- ןעסּכַאװעגסױא ןענעז ייז רעדייא ,עקנָאס ןיימ טימ
 ןעלָאז ייז.,ליו רע --- ייז טעשטומ ןוא ןהעג וצ רע טמוק !עה
 ןעמרַאד ,רע טגָאז ,שידיא וליפא ,ןעטיוו גנידסלַא ,ןענעק גנידסלַא
 ,עיזאנמיג יד ךיז ףיוא ןעּבָאה ייז סָאװ ,גרַאק .ןענעק ךיוא ייז
 ןעּבָאה ךָאנ ייז ןעפרַאדַאּב ,קעלש טימ ,ןעצנַאט טימ ,עקיזומ טימ
 שטָאח לָאז עמ !ןענרעל שידיא ;קילגמוא ןייַא ךָאנ ךיז ףיוא
 ,זױצנַארֿפ רעדָא ,שטייד ,לשמל ,טנערעל עמ יװ ,שידיא ןענרעל
 ַא ןייז שטָאח לָאז רערהעל רעשידיא רעד יצ .שלעגנייא רעדָא
 טינ ךימ לָאז טָאג ,רעּבָא רע זיא .סרערהעל עלַא יו ,רערהעל
 ןיילַא ידָאלַאװ  .סָאװ טינ ןיילַא סייוו ךיא ,דער יד רַאפ ןעפָארטש
 ךָאנ לָאמ עלַא .רערהעל ןעשידיא ם'נופ חיר םעד ןעדייל טינ ןָאק
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 גוט סָאװ וצ/ .רעטסנעפ סָאד ףיוא רע טנעפע ןהענקעװַא ןייז
 ,רע טגָאז ,טנייה זיא'ס, .םהיא טימ ךיא חנעט -- ?? ריד רע

 ? טהעטשרַאפ רהיא .,"שידיא ןענרעל ייז ןעפרַאד ,שידיא עדָאמ ַא
 ַא ךיוא ןיא ןעטרָאק .עדָאמ ַא ןיא גנידסלַא ! עדָאמ ַא זיא'ס
 ַא ,סנַארעפערּפ ַא טסואוועג לָאמַא טָאה ידָאלַאװ ןיימ .,עדָאמ

 ןעצעזקעװַא ןיוש ךיז רע ןָאק טנייה ; ניצכעז-ןוא-סּכעז ַא ,עדרעד
 -רעדפיוא ןערעדנַא םעד ןיּב ןעלעיּפש ןוא טכַאנ עצנַאג ַא ףיוא
 .ןהענַאּב טשינ ןעטרָאק ןייק ןהֶא טעמּכ ןיוש ךיז ןָאק רע ,טכַאנ
 טינ ךימ טָאה -- םייה רעד ןיא טלעיּפשענ טָאה רע ןמז ?ּכ רָאנ

 ןייֵא ןוא ,סנַארעפערּפ ַא ןופ ךיוא טלַאה ןיילַא ךיא .,טרהַאעג
 ןעגעלפ ןעמַאמ ןיימ ייּב .טנייפ טינ ךיוא ןיילא ךיא ּבָאה עלעקַא
 ,רָאנ ךימ טרהַא ןערהַא .עקָא ןיא טפָא ץנַאנ ןעלעיּפש עֶלַא רימ

 -רַאפ !בולק רעד !ּבולק רעד ,יוא ,ּבולק ןיא טלעיּפש רע יאמ?

 ,סנעטשרע !טלעוװ רעד ףיִיא ןעּבולק עֶלַא ןערעוו ןעלָאז טנערּב
 וצ ףיוא רע טלעיּפש ןעלעיּפש .טלעג סָאד יקַאט הריבע ןייַא

 !טלעג ךס א טלעיּפשרַאפ רע ,טלעיּפשרַאפ רע רָאנ ,ןעניוועג

 רע טמוק .טניוועג רע ןעוו ןוא טלעיּפשרַאפ רע ןעוו ,סייוו ךיא

 רעטיּב ןייז רימ וצ סיוא-טזָאל ,ענושמ ןייר ,טסייה סָאד ,זעוורענ

 רע ןַא ,ןמיס ַא זיא -- טירט ןע'זעי ףיוא תונורסח טכוז ,ץרַאה
 יד !קעװַא טהעג סָאװ ,טייצ יד טנייה .טלעיּפשראפ טָאה
 רהָאװעג ןיּב ךיא רעדייא ,טייצ עטשרע יד !טכענ יד !טכענ
 ךיא ןיּב ,טכַאנ עֶלַא ןעדנואוושרַאפ טרעוו רע ואוו ,ןערָאװעג
 טָאה לָאמ עלַא .ןערָאװעג ענושמ טינ רעיש ,שטנעמ סיוא ןעוועג

 יירד תוררוּב ַא -- סָאד .ץוריּת םעיינ ַא טכַארטעגוצ רימ רע
 טָאה רעדורּב רעטונ ַא טָאלג רעדָא ,עינַאדעסַאז ַא ,רדסּכ טכענ
 ?ןעד סָאװ רָאנ .,סנַארעּפערּפ ַא ףיוא ךיז וצ טּפעלשרַאפ םהיא

 טגָאז רע ןעוו ןוא טגייל רע ןעוו ,סייוו ךיא ,ןידָאלַאװ ןעק ךיא
 ןיא טכער השעמ תעשּב זיא ןוא ךיז רע טרעװש .תמא ןייַא
 ןעּביֹוהעגנֶא ךיא ּבָאה .ןעניל ַא טנָאז רע זַא ,ןמיס ַא זיא ,סעּכ
 -עג רהָאוועג ןיִּב ןוא ,ןעּפַאטוצסױא ןוא ןעקעמשוצכַאנ אמּתסמ
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 ןעכנַאד !ןעצרַאה ם'נופ ןייטש ַא .ּבולק ןיא טהעג רע זַא ,ןערָאװ
 ךיא הנעט ,ידָאלַאװ} ...שרעדנַא ץיגרע םינ שטָאח סָאװ ,טָאנ
 רעד ןיא ןערהיפסיוא טינ ןעד וד טסנָאק ןעטרָאק ,םהיא טימ
 טימ ךיז ןעמ טהעז ּבולק ןיא :רימ רע טרעפטנע ??םםייה
 ....ךיז טוהט טלעוו רעד ףיוא סָאװ טרעה עמ .םענעי טימ ,םעד
 .טכילשטנעּב יד רַאפ ץוריּת א ,ןעמ טגָאז יו ,זיא סָאד !עטָאלּב
 טזָאל וד ,ךיד ןעכערַאּב ,רעטייוו םחיא טימ ךיא הנעט ,ידָאלַאו,
 ,ךיא גָאז ,ןָא טינ טסקוק ,טכענ עצנַאג ןיילַא ענייא ןעציז ךימ
 ,טָאג רַאפ טינ ארומ ןייק טסָאה ,ןלזג ,ןעניוא יד ןיא דניק ןייק
 ,ןערעה טינ ןָאק ,סענעצס טנייפ טָאה רע זַא ,רע טגָאז ?? ידָאלַאװ
 ץעז ַא רע טוהט .ןענייוו ןָא ךיא ביוה ,טָאנ טימ דער ךיא זַא
 הירפ רעד ןיא ןענרָאמ ףיוא טמוק ןוא קעווַא טהעג ,ריט רעד טימ
 !סױרַא ךָאנ טמוק םהיא ?טהעטשרַאפ רהיא ,זגורּב טכער
 ןוא ,סָאד טסייה ןידָאלַאװ ןיימ ,טלָאמעד םהיא טכַארטַאּב ךיא
 טהערדעגמורַא ךיז טָאה רע תעשּב ,יוא ,לָאמַא ןיא ךימ ןַאמרעד
 ,טירט יד טלהעצעג ,טעװעקדַאּפעג ,ט'נכדש'ענ ךיז ,רימ םורַא
 םדוק .גנירג ןעמוקעגנָא טינ םהיא זיא'ס .,ןעטָאש םעד טיהעג
 ,רעניימ עמַאמ רעד ןערעוו ןעלעפעג לָאז רע ,ןעהעזעג רע טָאה ,3
 עטענ ןופ רעקיטש עצנַאג גינעווסיוא ףיוא רהיא ןופ ןערעהסיוא
 ,רעכיּב טנעיילעג רהיא רע טָאה םעדכָאנ .עקָאשט טימ רעליש טימ
 -עצ ןָאק ןייטש א סָאװ ,עכלעזַא אקוד ןוא ,ןענַאמָאר אקוד ןוא
 רעמוז ,ךעלעווייּב יד חשעמ תעשּב רהיא ןעטלַאהעג ,ןערעוו ןעסָאג
 טימ טלעיּפשעג רעטניוו ,סטכַאמעגנייַא ןעלנערּפ ןעפלָאהעג רהיא
 ץלַא ןוא ,ןערָאװעג טצרַאװשרַאפ טונ .?עינעשטנַאק, ןיא רהיא
 ךָאנ ןעגנַאגעגסױא ,ןעּברָאטשעג רע זיא רימ ךָאנ .רימ ּבעילוצ
 טָאה רע זיּב ,ןענָאלשעגסױא רע טָאה דרע עהינק ַא ! טירט עניימ
 ּבָאה ךיא םורָאװ ,טיוָאװ עטוג סָאד רימ ןופ ןערעה וצ טּבעלרעד
 .רע יוװ ,ס'הירב עניימ םינתח עכלעזַא יירד טלָאמעד טַאהעג
 -רַאפ ןעוועג רימ ןיא זיא ,רָאטקָאד טנייה זיא רע ,ייז ןופ רענייא
 ןעװעג עלא ןענעז ייז ,טסייה סָאד .ןעּברַאטש םוצ יקַאט טּבעיל
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 ןעצימע טנייה ןעלעוו ךיא םִאֹל ?טנייה ןוא .הרּפּכ יד רימ ךָאנ
 ,רעגײטשַא ,טָא ? הכאלמ ַא רימ ייּב זיא ,ּפָאק םעד ןעהערדרַאפ
 -רעד -- ,רימ םורַא ױזַא טצנַאט סָאו ,רעקיײטּפַא רעד ץלאהנערּב

 רעגנוי ןיּב ךיא זַא ,ןעדעדנייַא ךיס ?יוו ,תוישעמ רימ רע טלהעצ

 ,טלָאמעד טַארוקַא רע טמוק סָאװ ןוא .,ןיּב ךיא יו ,רהָאי ןהעצ טיט

 ;ךרד א םהיא זייוו ןיילַא ךיא ,תמא ....? ָאטינ זיא ידָאלַאװ ןעוו

 םהיא סָאד זָאל ןוא ,ןעסיוו יקַאט סָאד לָאז ידָאלַאװ זַא ,?יוו ךיא

 וד, :ןידָאלַאװ םעדכַאנ ?העצרעד ןייֵלַא ךיא  ...ןעסירדרַאפ

 --- 24 ץלָאהנערּב ,,, 77 ןעזעוועג ָאד זיא'ס רעוו ,ךיא גָאז ,טסייוו
 גָאז ,ןעגרָאמ , ! ןעמירקרַאפ וליפא סָאד ךיז לָאז רע ןוא ,רע טגָאז

 טימ , ...ןעייווצניא ןעניּפאילאש ףיוא םהיא טימ דימ ןעהעג ,ךיא

 תעשּב םהיא ףיוא קוק ךיא 27 ןעצלַאהנערּב טיט ,רע טכַאט ,ןעמעוו

 ןהענרעד ריד לע ךיא ,סיואטראװ, :ריפס טכארט ןוא חשעמ

 ,ידָאלאװ ,וד טסניימ יו, : םהיא וצ ןָא ךימ ףור ןוא 71 רחָאי יד

 ןייא רעקײטּפַא םעד ץלָאהנערּב טימ ןענניד ןעֶלָאז ריס השקשינ

 ,ץלָאהנערּב, "4 השק ,רע טגָאז ,ןייז ָאד לָאז סָאװ, ?4 עשטאד
 דַאבנעירַאמ ןייק רהָאי סניטנייה ןערחָאפ רימ טימ ליוװ ,ךיא גָאז

 רעּבָא ? טייהרעטנוזעג ,רע טנָאז ,"טייהרעטנוזעג, ."םענייאניא

 ,ךייא טעּב ךיא ...טינ ךיא ליוװ ,טסליוו וד ?ייוו אקוד { אל רָאנ

 םחיא ןעּבָאה הרבח 4? ןידָאלַאװ ןיימ טיפ ןערָאװעג סָאד זיא סָאװ

 ּבולק ןופ !ןָאק הרבח ,הֶא ...ןײרַא ןהָאק ןיא ןעמונעגניירַא טוג

 ..טכַאנ עֶלַא ןעמ טהעג ּבולק ןופ .סױרַא טשינ טטוג ןייק ןָאק

 ןופ .טגערפעצ ןיוש ךימ בָאה ךיא .טהענ עמ ןיהואוו סייוו ךיא

 ןיא ,2ּםמילִא, ןיא ,/סאנרַאּפ, ןיא טכַאנ עלַא ןעמ טהעג בולק
 -ראֿפ עמ ןוא ,ךעלטרע עכיליירפ עכלעזַא המודכו ,"ידַאקרַא

 ןענערב ! בולק רעד לָאז ןענערּב ...ךיליירפ ץנַאנ טייצ יד טננערּב

 ןעגעלפ לָאמַא !עינַאּפמָאק יד לָאז ןענערב ! ןעטרָאק יד ןעלָאז

 ,ןעדער ןוא ןעדער ןוא טכענ עצנַאנ ןעציזסיוא ןידָאלַאװ טימ רימי

 ריט ןענָאק טנייה ןוא ;ףָאטש ןייק ךיז טזָאלענסיױא טינ לָאמנייק

 זנוא ייּב ןעננאנעגסיױא .םענייאניא ןעציז טינ העש עבלאה ןייק
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 ןעניזָאד םעד טימ רער זנוא ייּב ךיז טניפעג רַאפרעד ,לאירעטַאמ
 עטסופ .דער טלעוו רעד ןופ -- ןעצלָאהנערּב םיס ,רעקייטּפא
 ,ןעטָאדקענַא רע טָאה ,יוא ,ןעטָאדקענַא ,ךעלדעיל ,תומכה ,םירוּבד
 עשידיא אקוד ןוא !רעייפ ן'פיוא רע לָאז ןענערּב ,ץלָאהנערּב
 ּבָאה ךיא !ןעטָאדקענַא טלעוװ רעד ןופ ,יח - יח ,ןעטָאדקענַא
 -נייק רימ טרעוו ןעטָאדקענַא ןערעה ;טָאדקענַא םענעש ַא ּבעיל
 טכענ עצנַאג ,סָאד טסייה ץלָאהנערּב ,רע טציז ,סאמנ טשינ לָאמ
 עצנַאנ יד ןזַא ,סייו ךיא ...ןעטָאדקענַא רימ טלהעצרעד ןוא
 עמ סָאװ ,טוג ץנַאג סייוו ךיא .רעליימ יד ןיא ךימ טֿלַאה טדָאטש
 ךימ !ןערהַא וצ ןעּבױוהנֶא ךיס לָאז סע רָאנ ,רימ ףיוא טגָאז
 ..!טינ סָאד טרחַא ןידָאלאװ טינ טרחַא םע יאמל ,רָאנ טרחַא
 עמ ןוא טמוק עמ ןעו ,לשמל ,ןערהָאי ענילָאמַא ! העוו"העוו
 ןײֵא טכענ עצנַאג ךימ ייּב טציז עס זַא ,ןידָאלַאװ טלהעצרעד
 !אה- אה - אה -- ןעטָאדקענַא רימ טלהעצרעד ןוא רעקיײטּפַא
 ,טכַאנייּב טעּפש ןהענ וצ לָאמַא טמוק רע .טינרָאג ?טנייה ןוא
 .טינרָאג ןוא -- ןָאקלַאּב ן'פיוא ןעציז רימ ייּב םהיא רע טפערט
 ינַאּפ ןוא ??ץלָאהנערּב ינַאּפ ,סעיינ סיּפע ךיז טרעה סָאװ,
 ,ךיז טכַאמ ,טרעכיור ידָאלַאװ .סעיינ םחיא טלהעצרעד ץלָאהנערּב
 סייוו -- השעמ תעשּב ןעניז ןיא טָאה ןוא ,ּפָאק טימ טרעה רע יו
 טליוו רהיא .ןעטרָאד רָאנ םהיא זיא ּפָאק רעד םורָאװ ,סָאװ ךיא
 רעד זיא ואוו ,ןעסיוו לָאז ךיא !הע ?ןעטרָאד ואוו ,ןעסיוו
 .ןעסיוו גנַאֿל ןיוש ?יוו ךיא ! ןעוועג טוג ךָאד טלָאװ ,"ןעטרָאד,
 אד .ךיוא "דילס , לעקיטש ַא טקעמשעגנא וליפא ןיוש ּבָאה ךיא
 טינ ,םהיא ייּב עלעווירּב א טלעסיירטעגסיוא ךיא ּבָאה גנַאל טינ
 ןעש ַא רהעז ,סענעשעקדןעזיוה יד ןופ ,ןייז לָאז טדערעגסיוא
 ןעמופרַאּפ טימ טעװעגיּפשעגכרוד ,רעיּפַאּפנעזױר ףיוא ,עלעווירּב
 ןייז ןָאק רעװ ? ַאשַאמ ?ַאשַאמ ..."ַאשַאמ, טע'מתח'עג ןוא
 םעד רימ ךערּב ךיא זַא ,ןעכָאװ ייווצ ןיוש ...? ַאשַאמ עגיזָאד יד
 רָאנ ךיא םִאל !הֶא ..ןייז טינ גולק ױזַא רָאנ ןָאק ךיא ,ּפָאק
 !ןערַאנ טשינ רימ ייּב ךיז רע טעװ ,טַארוקַא ןערעוװו רהָאוועג
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 ןייז ןיוש םהיא טעו עס !עשַאמ א ןעּבָאה ריס ייּב טעוװ רע

 -רַאפ סָאד ךיא ןיּב ןיהואו ,אש ...! ןעניוא יד ןיא גידעשַאמ

 .תורּפּכ ,ָאי ?ןעּביױהעגנָא ךייַא ךיא בָא סָאװ ןופ ?ןערהָאפ

 ןעלַאפ ןעגעמ סע ,רימ ייַּב ;רהיא ױזַא יװ ,טינ סייוו ךיא
 -- רוּפּכםוי ברע ףיוא הרּפּכ עסייוו ַא ,לעמיה ם'נופ רענייטש

 ןופ סייוו ךיא ןיּב ,סייוו זיא הרּפּכ יד יו, !ןייז זומ סָאד

 רעד ךָאנ הענ ךיא .טנערהעלעג עמַאמ יד ךימ טָאה ױזַא ."דניז
 ןוא .עסייוו ַא הרּפּכ ַא ןעּבָאה ךיא זומ רַאפרעד .טינש ס'עמַאמ

 ןליפא ןוא ,רעדניק יד רַאפ ,ןידָאלַאװ רַאפ --- רימ רַאפ רָאנ טשינ

 ,עלעדנהיה סייוו ןיילק ַא ךיא ףיוק עקשטילָאיל ןיילק ןיימ רַאפ

 ןוא ,ךעלעניוא ענעש ערהיא רַאפ רימ ,על'הרּפּכ סייוו ןיילק ַא

 .תורּפּכ ןעמעלַא ייז רַאפ נָאלש ךיא  .תורּפּכ רהיא טיס גָאלש

 סָאװ ,בוטש ןיא עקשידיא עניצנייא יד ןיּב ךיא זַא ,העוו ןוא ךָא

 ..טייקשידיא ןופ טְלַאה סָאװ ןוא ןיד ןעשידיא ַא טהעטשרַאפ

 ןוא ,הערד ןוא ,"םדָא-ינּב; םעד ךיא גָאז ,רודיס םעד ךיא םענ

 ךיא ןוא ,?יתרּפּכ תאז ,יתרומּת תאז ,יתפילח תאז, :הרּפּכ יד הערד

 ,עסייוו ַא זיא'ס םורָאװ ,טנוזעג קיטש א וצ רימ טמוק סע זַא ,?היפ

 ...ןןעטָאּבעג טָאה טָאג יוו יוזַא ,הרּפּכ עסייוו ַא
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 2 ריי חייקיל יי ירא

 ,רע'מינּפ-תוזע יד ,סָאד טסייה עגיטנייה יד ,ןעגָאז ייז --
 ןעוו ,ךילקילג ןייז ןעשטנעמ ןעלעוו טלָאמעד זַא ,ייז וצ גָאלק ַא
 גָאז ךיא ןוא ...ילש ךלש ,,ךלש ילש ,שַאמשימ א ןעכַאמ טעװ עמ
 -והוּת ןעסייה סָאד טעװ ,ױזַא ןייז לָאמַא טעװ סע ּביוא זַא 8 ,ךייא
 ,השעמ ַא טרעה  .ּבָאבעשטורטס ןוא דרע ןוא לעמיה .-- והובו
 םעד ,טייצ רעד ןיא ןערהָאיַארַאפ ןעפָארטעג טָאה רימ טימ סָאװ
 ףיוא ,םּתסה ןמ ךָאד רהיא טסייוו ,ץיז ךיא .תוּכוס גָאט ןעטשרע
 סָאד .ףיוה ןיא ס'עחענ עקטוג ייּב ,"קעלואווַאז ס'עּביוט עקטינ,
 ַא רימ טייז רהיא יו ,ףיוה ס'עחענ עקטוג ױזַא ןיא'ס ,טסייה
 ןעּבָאה סע ;"ףיוח עקסרָאדיוװסקע, ןייֵא ןיא ףיוה רעד .רעטעה
 ייוצ טימ רעדירב ףניפ ,ףליה ס'טָאג טימ ,קלח ַא םעד ןיא
 רעטסעווש יד ןוא ,ןעּברָאטשעג רעדירּב יד ןענעז .רעטסעווש
 ןוא ,רעדניק ןעזָאלעג ןעּבָאה עלַא ןוא ,ןעּברָאטשעג ךיוא ןענעז
 ,ןעפיוקרַאפ טינ ;ןעלײטנייַא טינ ךיז ןעמ ןָאק ,ךילשּביה אקוד
 הריבע ןייַא ןיא ,ןעדניצרעטנוא } הלילח ןעדייס ,ןעפרַאװעצ טינ
 ךיז ןעמ טלַאה .טדָאטש עכלַאה ַא ןהעגקעוַא ןָאק סע ,סאג יד
 טינ ,ךַאד ןייק טינ :תורצ עניימ טימ ךיא יו ,הריד רעד םימ
 ,רהָאי עצרַאװש ידלַא וצ ,ךוטַאק ַא --- ןעוויוא ןייק טינ , םערט ןייק
 ,עטאר ַאזַא להָאצ ןוא "טעבילעמיה , א טרָאד טלַאה הענ ןוא
 ? סָאװ רעסייּב .סעקיּפָאק טימ ךָאנ שדוח א לעּבור ןענלַאהטירד
 םיאנוש ערעײַא ןעלָאז רהעמ טינ .גנוצייה טימ ןיוש זיא'ס
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 זיא'ס ;בוט-םוי ןוא תּבש זוח ַא ,ןֶא ךיז טצייה עמ יוװ ,ןעּפישז

 ! םערַאװ יקַאט ...םערַאװ גונעג ,ייז ןעגָאז ,ןילַא ןעשטנעמ יד ןופ

 םינבש לעיפיוו ,ערה-ןיע ןייק ,טנעכערַאּב ! םערַאװ לעיפוצ ןיוש

 ; סנייא טינ רהיא טָאה --- רעזעלג רעד ?ערעמש :  הריד ןייא ףיוא

 רענַאגרַאמש רעד רעּביילּתפנ ;ייווצ טינ זיא בצק רעד ריאמדיניּפ

 טלָאװ / .רעיפ טינ זיא ןמּלַא רעד עק'השמ ;יירד טינ זיא דמלמ

 ױזַא רעּבָא רע זיא ;השקשינ ןייז טכָאװ ,ןמלַא ןייַא ןייז רע

 ,ןמלַא םהיא טפור עמ .רעטַאנרעּבוג ַא טייז רהיא יו ,ןמלַא ןייַא

 טנייה .ןמלַא ןייֵא ,טכַאדעג טציא טינ ,ןעוועג לָאמַא זיא רע לייו

 םימ טשטנעּבעג םהיא טָאה טָאג .ןמלַא סיוא ,םשה ךֹורּב ,רע זיִא

 ...םלוע-לשדונוּבר ,ןעטלַאה רָאנ םהיא ךיז יז לָאז ,הרורא ןייַא

 טימ רפוס םעד עשֶאי ּבר ןענעכער ןעסעגרַאפ ךיא ּבָאה טנייה

 לייו ?ןהוז רעד טינ ,רונש יד ךיא גָאז סָאװ רַאֿפ .רונש רעד

 טרא ןייז ןעטָארטעגּפָא רע טָאה ,המחלמ ןיא קעװַא זיא ןהוז רעד

 ."סעשטיווָאמינוּב יד , ייז טפור עמ סָאװ ,רָאּפ ןעכילקילג םעד

 רעקילַאק ַא זיא רע סָאװ ,רַאפרעד ? סָאװ רַאפ ,רהיא טסייוו

 זַא ,רָאג הרבס ַא .ןוממ ףסאמ ייז ןענעז ,עדנילּב ַא זיא יז ןוא

 ייווצ --- לַאטיּפַאק םענעש ַא רָאג ,לַאטיּפַאק םענעש ַא ןעּבָאה ייז

 היגמילעּב םעד עבייפ בר !סרענעידרַאפ עדייּב ןוא ןעשטנעמ

 ךָאו עצנַאג ַא ָאטינ זיא רע םורָאװ ,טינ ןיוש ךיא ןעכער קורד ןופ

 ,רעטגיטפעשַאּב ַא שטנעמ ַא זיא רע ; תּבש ץוח ַא ,םייה רעד ןיא

 רעד ןיא טנעיד רע סָאװ ץוח ַא :תוסנרּפ ןהעצ רשפא טָאה

 א ,םינינמ ףיוא רעהעג ַא ,םירפס ןופ רעלקעמ ַא רע זיא ,קורד

 ,תוקלמ . ןופ רענָאלש ַא ,םיַלהּת ןופ רענָאז א ,תורבח ןופ רעקיש

 "מוא ןייַא ,םולשו סח ,ךיז טכַאמ סע זַא ןוא ,רפוש ןופ רעזָאלּב א

 ךָאנ ןוא -- "ךנעיה ַא ףיונוצ רע טלעטש ,תומל-הטונ ַא ,קילנ

 ןייז -- טינ ארומ ןייק טָאה רָאנ .בורל תוסנרּפ עכלעזַא המודּכ

 טפיוקרַאפ ןוא תולדבה טכעלפ :גידעל טינ ךיוא טציז ענידיא

 ןאוַא !ןצּבק ַא טרָאפ --- םהיא ןעסייוו םידש --- ןוא ,סעּבָאּב
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 . ךָאנ רשפא ןוא ,סיוועג ןינמ א רעּבירַא ? ןוּבשח ןיא ךיא טלַאה
 ןענוװַאד ןעטלָאװ עלַא ןעוו ,םוג ןייז ץלֲא טלָאװ .געלוצ ַא טימ
 עקייליוו ןיא זיא רעד סָאװ ,הֹרצ יד רעּבָא זיא ,פהוש ןייא ןיא
 ןיא טנעװַאד רעזעלג רעד זַא ,אלימ .עוװעקירדנַאח ןיא רענעי ןוא
 רעד ,?הוש רעװעקטַאי רעד ןיא בצק רעד ,5הוש רעשרעזעלג רעד
 ןעמ טהעטשרַאפ סָאד --- ?הֹוׁש רעשטיוואביל רעד ןיא דמלמ
 רעֶּבָא .ךעצ ןייז וצ רעכילטיא -- והנימל ברוע ?3 :ךָאנ
 עטָאריס וצ אקוד ?הוש רעטלַא רעד ןיא וד טסכירק סָאװ ,ןמלַא ,וד
 טלָאװ רהיא ? הניגנ ףיֹוא ןיבמ ַאזַא יקַאט סָאד טזיּב ? ןזח םעד
 וצ גָאלק ַא -- תורימז ןעגניז תּבש טמוק סע זַא ,ןערעה םחיא
 ,ךָאנ ךיז טלעזנעג ןוא ,ןהָאה ןעטעליוקעג ַא ןופ םיטש ַא ! םהיא
 םעד זַא ,"ונלכָאש ךורּב , ןייז טימ ּפָאק םעד ױזַא טקאהראפ רע
 רעמָאט ;ןערעהיוא יד ןיא רימ ט'ונלכָאש גָאטנוז גָאט ןעצנַאג
 ,רענייז הרורא רעד ייּב ט'ונלכַא עג טָאה רע סָאו ,רהיא טסייװ
 טימ טדער ,ןעגעווטסעד ןופ ןוא ? תומרח טימ תוללק ץוח ַא
 -- תולנ רעד יװ זיא ,יז טנָאז ,ןַאמ ַא :כערעג יז זיא ,רהיא
 טנַאז סָאװ .טנהעוועג ןיֹוש ןיא עמ רָאנ ,םהיא טנָארט עמ טָא
 ...1 פאק רהיא ֹוצ רהיא

 וצ תונעט ןעבָאה טפרַאדַאּב רהעמ טלָאװ ךיא ,רימ טכַאד
 םורָאװ ,ןענַאמרעד ןעמָאנ םעד הטרעוו טינ ןיּב ךיא סָאװ ,םעד
 ,טּפעש רע'רשּכ ַא ,סָאד ןעמ טגָאז יו ,עי יקַאט ךָאד זיא רעניימ
 רהיא יו ,דרע רעד ןיא גיל ךיא ןוא ,הדובעה לעו הרוּתה לע להוש ןיא חלילו םמוי טציז ,רעסַאװ טלַאק ןיא טנַאה ןייק טינ טוחט
 ַא ןעּבָאה לע ךיא ?סָאװ רעסייּב ,ֿפענייּב קַאּב ןוא ,טסייוו
 ,לעזייא ןייֵא יו ,יירטעג יקַאט ךיא סייּברַא ,ןדעדזג ןיא ?הוטש
 ! ךלמה ריִּכ ,בוט-םוי ן'טימ תּבש רעד ןייז לָאז סע ,העז םהיא ןוא
 רע טסע ךָאו עצנַאג ַא לייוו ? בוט'םוי ןוא תּבש סָאװ רַאפ
 רע ױזַא יו ןוא טסע רע סָאװ .רּתסא-הרובד ןופ ןובשח ן'פיוא
 ךיא ,ןעגעלניירא טינ טנַאה יד סייוו ױזַא ראג ךיא ליוו --- טסע
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 םיירג םהיא רַאפ זיא ,בוט-םוי ןוא תּבש טמוק סע זַא ,רָאנ סייוו

 טימ םעלַא טימ ,שיילפ לעקיטש ץטימ ,םיגד יד טימ ,תולח יד

 החסּפ :סעמיצ ןייז זומ -- בוט-םוי טמוק ןוא .רעדנַאנײַא

 .םעמיצ-ןערהעמ תוּכוס ןוא ,סעמיצ-ןעמיולפ ,

 ןעוועג תוּכוס ןערהָאיַארַאפ : השעמ ַא ןעּפָאדטענ ךיז טָאה

 ,טרהיפעגניירַא טשינ ,ייז ןעסייוו םידש .,ןערהעמ ףיוא תורקי ַא

 ?ץוריּת ַא סיּפע זיא'ס רָאנ .עלערהעמ ַא לעדנער ַא ..םינּפַא

 ךייֵא טעװ רע ,ץלַא ןופ רערעייט סעמיצ רעד זיא ןַאמ ןיימ ייּב

 יּבַא ,רעדנַאנייַא טימ םעלַא טימ שיילפ ן'טימ םיגד יד ןייז ?חומ

 זַא ,סייו ךיא ,ןעטכַאד ךייא ךיז זָאל .ןייז םהיא לָאז סעמיצ

 ,ןעמעלַא ךָאנ ןיוש ךָאד זיא סעמיצ רעד לייוו ,טגָאזעג רָאנ זיא'ס

 ,ןערהעמ קעשַאק א טכַארּבעג ךיא ּבָאה ...ןרּתו א ןייז רע געמ

 ךיא לָאז סָאװ טכָאקעגּפָא ןוא טלעטשענוצ ,טכַאמענ טכערוצ

 םידיגנ יד ייַּב סָאד זיא טסיזמוא טינ !ןדעדױג םעט ? ןענָאז ךייַא

 יז ,םינָארַאנ ןייק טינ ןענעז םידיגנ יד ;לכאמ רעגידעכָאװ א

 ּבעיל ןעּבָאה רימ סָאװ ,סָאד ןעכָאװ רעד ןיא גנידסּלַא בעיל ןעּבָאה

 ןיא טרַאשרַאפ ןוא טלעטשעגקעװַא ,טכָאקענּפָא ...תבש םיוא

 --- ,עלעקניוו רהיא ךיז טָאה הנכש עכילטיא --- ,עלעקניוו ןיימ

 .ןערעוװ רהָאוװעג רעטסעווש רעד וצ עלייוו ַא ףיוא קעװַא ךיא ןיּב

 ,טכַאדעג ךייֵַא רַאפ טינ ,יז ןיא ,עקלייּב רעטסעווש ַא ּבָאה ךיא

 ןופ יז טּבעל ךָאד ןוא ,רהָאי ןהעצ ןיוש סיפ יד ףיוא טמהעלעג

 טסייה ,רעטניװ .ןערעדעפ טקילפ יז :טנעה ענעגייא ערהיא

 ךעלעקעז עשרעדניק יז טייּברַא רעמוז ןוא ,ןערעדעפ יז טקילפ ,סָאד

 רעשידיא רעד ףיוא יז טציז ןעציז ,ךעלעטיה ענעסערַאנ טימ

 ,ףיוה עקסרָאדיװסקע ןייַא ךיוא ,ףיוה ס'רעזייפ עבייל ףיוא ,סָאנ

 "רעד רימ טמוק סָאװ ,ונ .ךעלדניזעג טרעדנוה עכילטע ךָאנ טימ

 א ףױא טּפַאחענסױרַא ךימ ּבָאה ךיא זַא ,ךייא טעּב ךיא ,רַאפ

 ןוא ?'בוט-םוי ַא ןיא לָאמ ןייא רעטסעווש רעד וצ העש עּבלַאה

 ,שיפ לעקיטש ַא טימ חלח ַא טכַארּבענ יקַאט רהיא ךיא ּבָאה בנא
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 תליפח ,עדמערפ .ןענָאז וצ בוט-םוי ַא ןופ ןעסיוו ךיוא יז זָאל
 ןַאמ ן'רַאפ ןוּבשחו-ןיד ,עינַאװערָאה ענענייא ,טינ רהיא ךיא גָארס
 ? ךיא רעה ןעמעוו טנייה ,ןעּבעגּפָא םינ ךיוא ךיא ףרַאד

 ןוא תּבש ץוח א ,ךָאװ ענעצנאג א טינ ךיז טהעז עמ רעסייּב
 ןעמוקעג ןעמ ןיא ..טדעררַאפ סעקיב ַא ךיז רימ ןעּבָאה ,בוט"םוי
 ןיוש זיא רע םורָאו ,ןהעג רעכינ לָאז ךיא ,םייהַא ךימ ןעפור
 רע ,טינ רימ וצ גָאלק ַא ,רעניימ ןַאמ רעד ,פהוש ןופ ןעמוקעגנ
 ןעפָאלעג ךָאד ךיא ןיִּב .ןעסע ךַאּבעג ?יוו ,זייּב טוג .ןייז ןיוש ןָאק
 סָאד ןיוש הּכוס ןיא ןעפָארטעג ןוא ,גידעבעל טינ ,טדיוט טינ
 ןעּבָאה עלַא רימ םורָאװ ,הדועס רעד ייּב ןעציז לערָאּפ עטסּכעז
 .טייצ ןייא ןיא ןעסע ןענַאק עלַא טינ ןוא ,הּכוס לעקיטש ןייא
 ןַאמ רעד ,טינרָאג טנַאזעג טינ רימ רע טָאה ןעגָאז ,טָאג ןעקנַאד
 רעליטש ַא זיא רע .ןעגָאז סָאװ ,ןענַאמ יד ןופ טינ זיא רע ,רעניימ
 ןיוש םהיא ןעק ךיא .רע זיא ,ךיא העז ,ךיל'זנורּב רָאנ .שטנעמ
 סָאד ןוא ,טקוקעג שרעדנַא זיא סנעי :ךיילנ טינ ןיא ןעקוק וצ ןעקוק רָאנ ,דימּת רע טקוק ןײרַא רפס ןיא ,טסייה סָאד .זגורּב זיא רע זַא ,ןמיס ַא זיא ,ןירַא רפס יא ןיא ןירַא רע טקוק :קוק ן'כָאנ
 -ונס יקַאט רע ןיא ?לעסיּב ַא ןוא .טקוקעג שרעדנַא רעדעיוו זיא
 .גיד'בוט-םוי טינ רָאנ םיוא סָאד טקוק ,גיוא ןייַא ףיוא גיד'רוחנ
 -סעווש א ,סנעי ,סָאד : ןערעפטנערַאפ .אמתסמ ןָא ךימ ךיא ּביוה
 זיא רענייפ ! עטָאלּב --- ךָאו עצנַאג א ךיז ןעהעזעג םינ ,רעט
 ,טרָאוװק יד ןעגָארטעגרעטנוא םחיא  ,ןיירט רפס ןיא טקוק ,זנורּב
 סָאװ ,ןַאמ א טרָאפ ,םהיא וצ ןָא ךימ ךיא ףור ,סעמיצ םוצ ןעמוקעג .םורַא ןֹוא םורא ןייפ ןוא טוג --- שיילפ לעקיטש סָאד ,?עפרַאפ פעסיב סָאד .היחמ א טקעמש .שיפ יד טננַאלרעד ,ןעשצאוועג ךיז
 ,סעמיצ ַא רימ ייּב ,ךיא גָאז ,ןַאהרַאפ זיא; : טנערעל ןוא טציז
 -העמ ןופ ,ךיא גָאז ,אקוד ןוא ,סעמיצ רעניד'בוט-םוי ַא רע'תמא ןײֵא !ןעּבעלכ ,ןעכוזרַאפ םהיא געמ רעסייק רעד ,וד טסרעה
 ,רפמ םעד טגעלעגקעווא רעניימ טָאה ,םעמיצ טרעהרעד ..."! ןער
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 .ןעוויוא םוצ ךימ זָאל ךיא ןוא .שטנעמ ךעשירפ ַא רָאג ןערָאװעג

 ןייר לעּפעט רעד ,טינ רימ וצ גָאלק ַא -- קוק ַא והט ךיא טשרע

 -סעמיצ !סעמיצ ןייק ָאטינ ,קעל ַא טינ םעמיצ ןוא ,דלָאג יו

 וצ ףיול ךיא ,םעד וצ ףיול ךיא ? סעמיצ ןיימ זיא ואוו ,סעמיצ

 ? סעמיצ רעסָאװ ?? סעמיצ ןיימ ןעהעזעג טינ רהיא טָאה; :םענעי

 טָאה הנכש ַא ענייא ,קילג ַא ! סעמיצ ןייק ןופ טינ טסייוו רענייק

 ןיימ זיא ואוו ,טסייוװ יז זַא ,ןעפורעננָא ךיז טָאה ,טַאהעג תונמחר

 טָאה עמ .סעמיצ סיוא ,םולשח-וילע ,יז טנָאז ,ןיוש זיא'ס ,סעמיצ

 םהיא טָאה רעװ רָאנ .ןעסענעגפיוא ,יז טגָאז ,גנַאל ןיוש םהיא

 ןעּבָאה טינ ליוו ,ארומ טָאה יז . .ןעגָאז טינ יז ןָאק --- ןעסעגעגפיוא

 ןוא ...עדנילּב ַא טימ טסייה סָאד ,עט'רוהנ-יגס ַא טימ ןוהט וצ

 יד טקעטשעגנניירא !ןלזג -- םעניימ ףיוא קוק ַא והט ךיא ,ָאד

 ,..1 ַאש ןוא --- רפס ןיא זָאנ

 ייז טּפור עמ סָאװ ,רָאּפ ןעכילקילנ םעד וצ ךָאד ךיא ףיופ

 ,רהיא טָאה סָאװ ,ךייַא וצ .גָאלק ַא ,שטייטס, :"שטיווָאמינוּב ,

 "4 סעמיצ רעסָאװ, :  יז טנָאז "? סעמיצ ןיימ וצ טַאהעג ,ךיא נָאז

 :יז טגָא "?!סעמיצ-ךערהעמ רעניד'בוט-םוי רעד, :ךיא נָאז

 ַא טַאהעג ּבָאה ךיא ?רהיא טדער סָאװ ,ךייַא ןיא טנוזעג ַא,

 : ןעצרַאה םיייּב ןעקַאּברַאפ טוג אמּתסמ ךימ סָאד טָאה ..."! ערעקעק

 ןייק טַאהעג טינ טָאה יז ,סייוו ךיא ,שטייטס ! ןָאק עקיַאטלוה ַא

 ַא טַאהעג טָאה יז זַא ,רימ יז טגָאז ,האופר ַא ףיוא ליפא עלערהעמ

 !סָאד טסייה ,םעניימ ןופ ךָאנ סעמיצ ןערעסעּב ַא ,ערעקעק

 ַא/ :יז טגָאז ??ערעקעק ַא טַאהעג ,ךיא גָאז ,רהיא טָאה,

 טגָאז ?? ערעקעק ַא, :לָאמ ַא ךָאנ רהיא ךיא גָאז 7! ערעקעק

 ַא רעדעיוװ רהיא ךיא גָאז ?!ערעקעק ַא/ :לָאמ א ךָאנ רימ יז

 ַא/ :לָאמ א רעדעיװ רימ יז טנָאז ??ערעקעק ַא, :;לָאמ

 ןייּב רעד ןיא טגנַאלרעד ןיוש רימ טָאה ָאד טָא ,ונ ..."! ערעקעק

 טכערוצ טָאה יז טינ זַא ,ןענעקיײלּפא רימ לָאז יז ,אלימ !ןיירַא

 רעמָאס ,אישק ַא :ןעועלק רשפא ךיא טלָאװ ,סעמיצ םעד טכאמעג
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 טאהעג טָאה יז זַא ,ןענָאז רָאנ ? שרעדנַא רעצימע רעמָאט ,יז טינ
 ...! ערעקעק ַא

 טינ ןעוועג זיא'ס ? רעטייוו ןעלהעצרעד ךייַא ךיא לָאז סָאװ
 ןעמונעג טָאה עמ זַא ,גידלוש זיא רעוו ןוא ..ןעש טינ רהעז ,ןעש
 ,יוװ ,םענייאניא עלַא טקַאּפעגפיונוצ ייז םָאה עמ ןוא ןעשטנעמ
 טימ טרער ןוא ! והט העג ןוא ,ךוטַאק ַא ןיא רענהיה יד ,פידבהל
 סָאװ ,רע'מינּפ-תוזע יד טָא ,סָאד טסייה ,עגיטנייה יד טימ ,ייז
 ָאז'ס ,ןערהיפנייַא ,ףיוח-?הוש ןיא סעקדַארָאּפ עיינ ןעכַאמ ןעליוז
 ןעשטנעמ עגולק ןַא ,ייז ןעגנירד --- ,םָאלוחַא םלֹוּכ ,שַאמשימ ַא ןייז
 זיא'ס :לָאמ א ךָאנ ךייא גָאז ךיא ןוא .,.טוג זיא ױזַא זַא ,ןעגָאז
 רימ טָאה ןוא ,ּבָאּב-עשטורטס ןוא דרע ןוא 5עמיה' --- והובו וחוּת
 { בוט-םוי ןעקניטוג ַא





, 
 טא

 עצינעשזערּפ עשי'דיגנ א

 .נָאלַאיד רעשיווטיל א

 ,1904 רהָאי ןיא ןעּבירשעגנ





 עצינעשזערּפ עשי'דיננ ַא

 "רַאמ ןעטפַאק םעד ?עדניה ,ןעגָאז ריד ךיא לָאז סָאװ ---
 !ןייז ןעמ לָאז דיננ ַא ,ןעצעז

 | ? דער וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ןענעקַא --
 .עצינעשזערֿפ ַא שיט םוצ טגנַאלרעד ,דיננ ם'ייּב ןעוועג ---

 ! דלָאג א --- ןענָאז וצ ךייש טינ

 ? ךַאלרעטילפ טימ ?ןעטרָאד זיא סָאװ ! רוטּפ =-
 | ! ןדעדױג םעט --- ןעגָאז וצ ךייש טינ ---
 ? ןעסענעג ---
 ? ןּתוחמ ַא רַאֿפ סָאװ ! רוטּפ ---
 ? עטסייוו עשז ןַאװ ןופ ---

 !ןעטייו רעד ןופ ןעקוק וצ תויח ַא ...? טינ טהעזמ ---
 ...| רעטוּפ ַא יװ ,?יומ ןיא טחהענעצ

 ?ייז טלהעפ סָאװ -- םידיגנ ---

 ...מנ ...םנ ...ערניה ,ןעהעז ןעלעוו טלָאװכ { גיטהעװוּפָאק ---
 ..עצינעשזערּפ ַא ןעכַאמ לֶאמַא טסלָאז

 !הנשה עניילק ַא ?יקַאט --

 ...| ןעּבעל ןיא לָאמ ןייא 4? טינ סָאװ רַאֿפ ---

 ? סָאװ --- ענושמ -- |

 רימ ךַאמ ...! עדניח ,ץרַאה יד רימ ט'שלח ...טנ  ...מנ ---
 ...! העז ,עצינעשזערּפ א

 ?עטסייוו -- םענ טכַאמ סָאװ ןופ ! גָאלק ַא --
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 ? ןעסיוו ךיא לָאז ןַאװ ןופ ! רוטפ ---

 ,ןײרַא ייז ןעגעל ,םנעטשרע .,.,? עטסדער עשז סָאװ .ָאט ---

 ..1 רעטוּפ לעיפיוו סייוו רעוו ,םידיגנ יד

 ! עצינעשזערּפ ַא יּבַא ,רעטוּפ ןהֶא זיא ,אלימ ---

 ?ךלימ טנייה !הרוצ ַא --

 ! עצינעשזערּפ ַא יּבַא ,ךלימ ןהֶא זיא ,אלימ --

 םינ ךָאד ןעמ ןָאק רעייא ןהֶא ?רעייא רעּבָא !טונ --

 ! עצינעשזערּפ ַא ןעכַאמ

 טגָאלשעצ עמ ?"רעייא; סָאד טהעטש ואװַא .? רעוא --

 .עצינעשזערּפ ַא טכַאמ עמ ןוא ייא ןייַא

 זיא ,ייא ןיֵא ןעועג ?םענ טמענ ואוַא !ט'לעוּפ'ענ ---

 םעד ןופ לעסיּב ַא ןוא ץכַאליפעג ףיוא ?עכלענ רעּבלַאה א קעוװַא

 .תולח יד ףיוא ?עסייוו

 וצ סָאװ ןופ ךָאנ עטסניפעג ,טסליוו וד זַא ! ָאנ- ָאנ ---

 ! עצינעשזערּפ א ןעכאמ

 !ייא עּבלַאה ַא ?עקייּפשול רעד ןופ ? סָאװ ןופ ---

 ! עט'תיּבהילעּב ַא סיּפע ךָאד טזיּב ?סייוו ךיא ---

 ? לעסיּב ַא להעמ טימ ןעדייס ! עט'תיבה- לעב ַא --

 .עצינעשזערּפ ַא יּבַא ,להעמ טימ ןייז לָאז ---

 ? םענ טמענ ואווַא ! םכח --

 ? ךַאז ַא ךייא ?העמ ?עסיּב ַא ,טע --

 ? ענעשטער ןעדייס ...ךאז ַא ךייא --

 .עצינעשזערּפ ַא יּבַא ,ענעשטער ןייז לָאז ---

 ? עלעּביצ ַא טימ ןערייס !הרוצ ַא --

 .עצינעשזערּפ ַא יּבַא ,עלעּביצ ַא טימ ןייז לָאז ---

 ,עלעּבָאנק .א ןַארפ .סעלעּביצ ןייק ָאטינ ! ןעסעגרַאּפ רָאנ --

 .עצינעשזערּפ ַא יּבַא ,עלעּבָאנק א ןייז לָאז --

 יד םענ טרימשַאּב סָאװ טימ !עצינעשזערּפ ענעש ַא --

 | ? עדרעווָאקס
 .עצינעשזערּפ ַא יּבַא ,טסליוו וד סָאװ טימ רימש --
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 ..!ערהירצי רעד טרַאּפשעגנָא ...! עצינעשזערּפ ַא ריד ַאנ --
 ,ואנ םעד ןעדײנשּפָא ךיז לָאז דיגנ רעד = ,,,דיגנ םייּב ןעהעזעג
 אנ !ַאננ ..!ענַאשזוּבַא ..זָאנ םעד ןעדיינש ךייא םענ ףרַאד
 ניטראפ םייש ,ךאזד שַאו הענ- .! םיצולּפ עצינעשזערּפ ַא ריד
 ! עצינעשזערּפ יד

 םףָאה ,ערניה ,ױזַא טָא ?עצינעשזערּפ יד גיטרַאפ םייש ---
 -עשזערּפ ןארפ ייז ייּב רָאנ -- ןעניימ םידיגנ יד ...בעיל ריד ךיא
 --- לעּבָאנק רעד טקעמש סע ...! ?כאמ רעלעדייא ןייַא  ...סעצינ
 ..סעצינעשזערּפ ןעסע גָאט עֶלַא טלָאװכ ! עדניה ,טוג ...! תויח א
 ןיד ..מנ ..םנ ...1 ןענָאז ריד לעווכ סָאװ ,עדניה ,עטסרעה
 ץלאז גיצניוו ,ךַאלרעיױז סיּפע ,.,סָאד טינ רָאג זיא עצינעשזערּפ
 .םנ ..מנ ..ןייז ?חומ רימ טסלָאז ,..מנ ...מנ ...גיפעלק ןוא
 -ץרַאוש רעד ! ופט ,תושלח ...דער יד ראפ ןעפָארטש םינ לָאז טָאג
 ..! ךַאז ןענעכַאק ייז סָאװ ןיֹא ,םידיגנ יד ,ייז סייוו רהָאי





 הצע ןייט

 .1904 הֶאי ןיא ןעּבירשעג





 הָצֵע וייֵא

 ןַאמרעגנוי ַא ריד וצ טהעג סע זַא ,יירד גָאט ַא ןופ ןיוש ---
 ךיד טפערט ןוא ,טכַאנרעדפיוא ןוא גָאטייּב ןוא הירפרעדניא עלַא
 ! ןעהעז גיטיונ רהעז ,רע טגָאז ,ךיד ףרַאד רע .םייה רעד ןיא טינ

 יעג ןיִּב ךיא תעשּב ,הרושּב ַא טגָאזעגנָא רימ ןעמ טָאה ױזַא
 .םייהַא געוו ןופ ןערהָאפ וצ לָאמנייא ןעמוק

 ףימ ךיא ּבָאה ױזַא --- ! "קרעוו, ַא טימ רּבחמ ַא אמתסמ --
 ןעמונעג רָאנ ןוא ,שיט םוצ טצעזענקעװַא ךימ ּבָאה ןוא טכַארטעג
 יד ךיז טנעפע סע ! ןיוׂש טגנילק עמ ,ַאהַא --- טייּברַא רעד וצ ךיז
 ,ןעשָאלַאק יד סיוא טוהט ,ךיז טעקרָאּפ ןעטרָאד רעצימע ןוא ריט
 טלָאװ ךיא .רּבחמ ַא ןופ םינמיס עלַא -- ןָאנ יד טציינש ,טסוה
 ןיא רע ,ןעפלָאהעג טָאה טָאג !ןױשרַאּפ םעד ןעהעז ןעלעוו ןיוש
 סָאד ,"םולשּב-יאוּב, םענייפ ץנַאג ַא רימ וצ טכַאמענּפָא ,ןיירא
 ןימ ַא טכַאמעג ,קירוצ טירט רַאּפ ַא ףיוא ןעטָארטעגּפָא ,טסייה
 רע טָאה ,טנַאה ַא ןָא טנַאה ַא השעמ תעשּב ןעּבירעג ,סנַארעוװער
 ,הדנה רעד ןופ ןעמָאנ א ןעפורעגנָא ןוא טלעטשעגרָאפ ריס ךיז
 טא ןוא ,טרעהעג סָאד רהיא טָאה טָא סָאװ ,ןעמענ יד ןופ םענייא
 | .ןעגױלפעגקעװַא --- ןעסעגרַאפ סָאד רהיא טָאה

 - ?ןענעיד ךייַא ךיא ןָאק סָאװ טימ/ ! טציז --
 סָאד ,ךאז רעגיטיונ ַא רהעז חּכמ ךייַא וצ ןעמוקעג ןיּב ךיא ---

 ןעמ ןָאק ,שממ ,גיטיונ רחעז ,גיטיונ ךַאז יד זיא רימ רַאֿפ ,טסייה
 טעוװ ,ךיא ןיימ ױזַא ,רהיא רָאנ ןוא ,ןיירַא ןעּבעל ןיא ענונ ,ןענָאז

23 
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 רהיא זַא ,ןיימ ךיא זַא ,לעיפ ױזַא טּביירש רהיא .ןהעטשראפ סָאד
 ףיוא ןיבמ ַא ןייז טפרַאדַאּב רהיא ןוא גנידסלַא ןעסיוו טפרַאדַאּב

 ךיא רָאנ ,ןיימ ךיא טינ ,טסייה סָאד .ךיא ןיימס ױזַא .גנידסלא
 | .ֹױזַא זיא'ס זַא ,טנייצרעּביא ןיּב

 -לעטדעטשניילק ַא ןופ ּפיט ַא : ןױשרַאּפ ןיימ טכַאדטַאּב ךיא
 טימ ,םינּפ סָאלב א טימ ןאמרעננוי ַא .רּבחמ א ,ליּכשמ ןעניד
 סָאװ ,ןעניוא עכלעזַא ,טסייה סָאד ,ןעגיוא-תונמחר עצרַאווש עסיורג
 עטעזנַאלּברַאפ ַא ,עדנעלע ןייֵא ףיוא תונמחר טָאה  :ךיז ןעטעג

 ןעניוא עכלעזַא רַאפ .,ןעגיוא עכלעזַא בעיל טשינ ּבָאה ךיא ."המשנ

 ןייק טשינ ןעוהט ,טשינ ייז ןעכַאל לָאמנייק :ארומ ךיא ּבָאה

 עכלעזא טנייפ ּבָאה ךיא --- ךיז ןיא טפעיטרַאפ גידנעטש ,לעכיימש
 .ןעניוא

 וצ ךיא ךַאמ --- 4 ןעטרָאד רהיא טָאה סָאװ ,טזייוו ,ונֲא ---

 ,טרַאוװ ןוא ?עקנעּב ן'פיוא ןָא ךימ רַאּפש ,ןעּפ יד קעווַא-נעל ,םהיא

 שביה ַא סױרַא טּפעלש ןוא םעזוּב םוצ ךיז רע טמענ דלַאּב טָא זַא
 רעד יוװ גנַאל ,ןעלייט יירד ןיא ןַאמָאר 8 סיוועג ,םיבתּכ ?לעקעּפ
 "רךַאּפ יד סָאװ ,ןעטקַא רעיפ ןיא עמַארד ַא רעדָא ,תולנ רעשידיא
 ,נייווצרעטיּב ,ץראהמורפ ,ןַאמכילרהע ,ןהָאזרעדרעמ : ןעסייה ןעניוש

 ,סױרַא ןיוש רהיא טהעז ןיילַא ייז ןופ סָאװ ,ןעמענ עכלעזַא המודכו
 עיינ ראג סָאד ןיא רשפא ןוא ...ןוהט וצ טָאה רהיא ןעמעוו טימ
 ? ןויצ ןופ רעדעיל

 ,ןעהיצ םהיא טוהט גרעּב יד ףיוא ןיהַא,

 ,ןעהילפ טוהט רעלדָא רעד ואוו טרָאד

 ,ןעהילּב טוהט טרעּבלייא רעד ואוו טרָאד

 ,ןעהיר ןָאהטענג ןעּבָאה םיאיבנ יד ואוו טרָאד

 " ..ןעהינק ןָאהטענ טָאג רַאפ ןוא

 ,ןעמַארג עגיזָאד יד ,ךעלדעיל עניזָאד יד ךילטנעק ןענעז רימ
 ןיא ןעמושז ,ןעגיוא יד ןיא ןערירעמעש ,זלאה ם'נופ ןעכירק סָאװ
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 עדליו א ךיז ךָאנ ןעצרַאה ןיא רעּביא-ןעזָאל ןוא ןערעהיוא .יד

 .המשנ רעד ףיוא שינעטסיוװ ענדָאמ א ,טייקטסוּפ
 אקוד ךיא בָאה לָאמ סניטציא ---.רָאפ רעּבָא ְךייַא טלעטש |

 יצ ןעמונעג טינ ךיו טָאה ןַאמרעגנוי רעד :;ןעפָארטעג טשינ
 ,םיבתּכ לעקעּפ ןייק טּפעלשעגסױרַא טיג ענעשעק-םעזוּב רעד
 ,עמַארד ַא ,ןַאמָאר ַא רימ ןענעייל ליפא טָאהעג ןעניז ןיא טינ

 םעד טכַאמעג טכעריוצ רָאנ טָאה רע .ןויצ ןופ רעדעיל עיינ רעדָא

 ןָאהטעג גָאז ַא ןוא רעהירפ ךיז טסוחעגסיוא ,דמעה ןופ רענלָאק

 | ; רימ וצ
 רהעמ טשינ ,סָאד טסייח ,רעהַא ךייֵא וצ ןעמוקעג ןיּב ךיא ---

 הצע ןיֵא ךיז ןוא ץרַאה רעטיּפ ןייס ךייַא ןעלהעצרעדסיוא יוװ

 -רַאפ ךימ ףרַאדַאב ,רהיא יװ ,שטנעמ ַאזַא .,ךייַא טימ ןעטלַאה

 ,גנירסלַא ןעסיוו טזומ רהיא זַא ,לעיפ ױזַא טביירש רהיא ,ןהעטש

 ,רימ טּביולג ןוא .הצע עטכער יד ןעּבעג רימ טנָאק רהיא רָאנ ןוא
 ךייַא ּבעג ךיא .ןוהט ךיא לעװ סָאד ,ןעגָאז רימ טעװ רהיא סָאװ
 ךיא םענ רשפא ,טשינ לעּביארַאפ ןייק טָאה ! טרָאװנערהע ןיימ
 | ? טייצ ךייא ייּב וצ

 -רעד ,טלהעצרעד .סיוא טשינ טכַאמ סע ,השקשינ ---

 רימ ןיא ןייטש ַא יו ,להיפ ןוא םהיא וצ ךיא ךַאמ -- ! טלהעצ
 שיט םוצ וצ ךיז טקור ןַאמרעגנוי רעד ןוא ,ןעצרַאה ם'נופ ּפָארַא
 ,עקנילָאװַאּפ רעהירפ ץרַאה רעטיּב ןייז ןעלהעצרעד וצ ןָא-טּביױה ןוא
 .ץיה רחעמ ץְלַא טימ רעטייוו סָאװ ןוא ,ןעסַאלעג

 יו ,ןאמרעננוי א ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,ךיא ןיּב ןיילַא ---

 -דעטש סָאד ,טסייה סָאד .לעטדעטש ןיילק ַא ןופ ,ךימ טהעז רהיא
 -דעטש שּביה ַא אקוד ןוא ,לעטדעטש ןיילק ַאזַא טינרָאג זיא ?לעט
 טסייה טדאטש רעיא ןענעק רָאנ ,ןעגָאז ןעמ ןָאק טדָאטש ַא ,לעט

 טנעק ,ךיא ןיימ ױזַא ,לעטדעטש עניזָאד סָאד ,?עטדעטש ַא סָאד
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 ומשּב שרוּפ טשינ ךייַא סָאד ליוו ךיא רָאנ ,טוג רהעז אקוד רהיא

 ,ןעּבײרשַאּב ךָאנ סָאד טנָאק רחיא ,ךייַא ףיוא אישק ַא תמחמ ,ןייז

 -רַאפ ךיא סָאװ טימס ...םימעט ךס ַא רעּביא טינ רימ סָאד טסַאּפ

 טסייה ...ךיז םענרַאפ ךיא ...מה ?ןעסיוו רהיא טליוו ,ךיז םענ

 ,סָאד טסייה ,ךָאנ ץיז ,טינ טשינרָאג התע-תעל ךיא והט ןוהט ,סָאד

 ףיוא טשינ ,טסייה סָאד ,רענעיווש ןוא רהעווש ייּב טסעק ףיוא

 יז תמחמ ,ןעטיירנ םעלַא ףיוא ,רימ ןעציז םענייאניא רָאנ ,טסעק

 עניצנייא-ןואךךייא ןייֵא ,הדיחי-תּב ַא ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,זיא
 ענייא יד ץוח א ,רעדניק ןייק ייז ייּב ָאטשינ רהעמ ,סָאד טסייה

 ךָאנ ןעטלַאהסיוא זנוא ןהעטשַאּב ,השקשינ ,ןענָאק ייז ןוא ,רעטכָאט

 עכילנעמרַאפ ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,ןענעז ייז תמחמ ,רהָאי ןהעצ

 ןעסייה --- זנוא ייּב גילדעוו ןוא ,םידיגנ ןענָאז ייז ףיוא ןָאק עמ ,טייל

 ןיוש ןיא ייז ןופ רעכייר םורָאװ ,םירידַא םיריבנ ,םידיננ עסיורג ייז

 ןענעק סיוועג רחיא טפרַאדַאּב רהעווש ןייס .ָאטשינ זנוא ייּב

 טסַאּפ עס ,ןייז ומשּב שרוּפ טשינ ךייַא ?יוװ ךיא ,ךיא ןיימ יוזַא

 ךיז בעיל טָאה סָאװ ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,דיא ַא ןיא רע .טשינ

 ףיוא ,לשמל .ןענעק םהיא לָאז עמ ,טלעוו רעד ףיוא ןערעה ןעזָאל

 ףיוא ,הבדנ עטסנעש יד ןעּבענעג רע טָאה םיֿפרשנ רעקסיורּבָאּב

 טדָאטש ןיא .ןעמעלַא ןופ רהעמ טקנעשעג רע טָאה ווענעשעק

 ךמערפ רעד ןיא רָאנ ,סָאוװ-ניצניװ וליפא רע טיג זנוא ייַּב אפוג

 ,זיא רע ,ןעסיוו ןעלָאז עֶלַא ,ןייפ ןעלעטשסיוא ךיז בעיל רע טָאה
 ץנַאג טסייו רע .טשינ רַאנ ןייק רָאנ ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ

 -ךרד םהיא רַאפ יַאס יו יַאס ןעמ טָאה ,טדָאטש ןיא ,ָאד זַא ,טוג

 רע זיא ?ןענייפסיוא ָאד ךיז רע ףרַאדַאּב ןעמעוו רַאפ -- ץרא

 סָאװ ,שטנעמ א ןיא רע .נייפ ַא רָאג ייֵז טלעטש ןוא בשיימ ךיז

 טשינ ןָאק רע זַא ,ןילַא טגָאז רע ,ןעּבענ טשינ ןָאק רע ירָאטַאק

 ןוא טדיוט רע טרעוו ,הבדנ ַא ךָאנ םהיא וצ טמוק עמ זַא .ןעּבעג

 ךיײַא טַָאנ ?ןעמענ ןעמוקעג ןיוש טנעז רהיא ?ןיוש  :טגָאז

 ךייַא טמענ ןוא עפַאש רעד וצ ןיילַא ךייַא טהעג ןוא ךעלעסילש יד

 טמענ טָא זַא ,אמּתסמ ךָאד רהיא טניימ ,.."טפרַאד רחיא לעיפיוו
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 יד !תועט א הליחמב רהיא םָאה ? ךעלעסילש יד סױרַא רע
 ןעסָאלשרַאפ ל?ּכה-ךס םהיא ייּב ןעגיל עפַאש רעד ןופ ךעלעסילש
 -שיט ןופ עלעסילש סָאד טגיל םעד ץוח ַא ןוא ,פעטסעקשיט ַא ןיא
 רעד ,רע ןיא שטנעמ ַאזַא טָא .ןעּבַארנַאּב ץיגרע ךיוא לעטסעק
 רעד יו ,יאדוא ? ןערעלק רהיא טלָאז סָאװ ןוא .רעניימ רהעווש
 ,גידנעדער זנוא ןעשיווצ ,רע טָאה ןעמָאנ ַאזַא ,טנעידרַאפ שטנעמ
 ."רחש-רבד רעד, לעטדעטש ןיא זנוא ייּב יקַאט רע טסייה
 םהיא ןעמ ט'הפנח ןעגיוא יד ןיא ; ןעגיוא יד רעטניה ,ךילטנייוועג
 טמענ ןוא בשיימ ךיז זיא רע ןוא .ןעצרַאה םוצ טגָאלש עס זַא ,ױזַא
 ךיז טּבעֶל ןוא לעכייּב סָאד ךיז טעלג ,טלעג טוג רַאפ אקוד ןַא סָאד
 טשינ ןיא ןעּבעל וצ ןעּבעל !טּבעלעג שטייטס גָאט ןעטוג ַא ּפֶא
 ןייק טשינ טוהט שטנעמ ַא ; ןיילַא רָאנ ךייַא טנעכערַאּב ! ךיילג
 -עג טוג ,ןעסעגעג ןייפ ,ןעסעזעג ןעש ,רעסַאװ טלַאק ןיא טנַאה
 ןעמ טסייה ןעּפָאלש ן'כָאנ ?ךָאנ רהיא טליוו סָאװ --- ןעפָאלש
 ֿפעסיב ַא סיורַא-טרהָאפ עמ ןוא לעדנָאטעיַאּפ סָאד ןענַאּפשנייַא
 טהעג ,טכַאנרַאפ טמוק ןוא .עטָאלּב רעד רעּביא רעיצַאּפש ן'םיוא
 רעד ,ןומזּפ ַאזַא טימ רעד ,טדָאטש ןופ ןעשטנעמ ףיונוצ ךיז ןעמ
 עצנַאנ יד טדערַאּב עמ ןוא ,גָאט ןעגיטכענ ַא ,תוליכר ןימ ַאזַא טימ
 םעדכָאנ .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ּפָא-טעווע'צל עמ ןוא ,טדָאטש
 קעװַא ךיז טצעז עמ ןוא רַאװַָאמַאס ןעסיורג םעד ןעמ טגנַאלרעד
 אּבא-לאומש סענימָאד ןיא ןעלעיּפש טחוש םעד אבַא-לאומש טימ
 טימ יקַאט ןַאמרעגנוי ַא זיא ,ןעסיוו רהיא טּפרַאד ,טחוש רעד
 טימ ,רענלָאק ןעסייוו ַא טימ ,ןיוש רעגיטלעווטנייה ַא רָאנ ,ךעל'האּפ
 עגנוי ןייק רַאפ טשינ טפיולטנַא ןוא ,ךעלעוויטש עטצוּפעגסיױא
 טּביירש ןוא ,ןעגניז ןעש ןָאק ,לעזלעה ןייפ ַא טָאה ןוא ,ךעלּבייוװו
 ,סענימָאד ןיא ןוא ךָאש ןיא טוג רהעז טלעיּפש ןוא ,טַאלּב ַא סיוא
 יקעװַא ייז ןענָאק ,סענימָאד ןיא ןעלעיּפש ךיז ןעצעז ייז ןַא ןוא
 .ץינחעג ןוא קוק ןוא ץיז וד ןוא ,טכַאנ עצנַאג ַא ױזַא םִא ןעלעיּפש
 העטש ,הטוש וד ,עשז םענ ! ןעסירעצ טשינ רעיש םרעוו ֿ?יומ סָאד
 רעביא ךיז ץעז ןוא לע'רדח ןיא ךיז וצ קעװַא ריד העג ןוא ףיוא
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 עס ?סָאװ רַאפ ! ןיינ זיא ? גנוטייצ-טַאלּב ַא רעביא יצ ,ךוּב ַא

 ןעמ טּביױה ױזַא יו -- שטנעמ רעדמערפ ַא טציז עס .טשינ טסַאּפ

 ? ןענירד ןעטימ ןיא קעװַא-טהענ עמ ןוא טמענ עמ ןוא ףיוא ךיז

 .וגורּב רהעווש רעד טרעוו ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,השעמ ַאזַא רַאפ

 יװ ,ןָא ךיז טזָאלּב רע רָאנ ,טשינרָאג רע טגָאז ןעגָאז ,טסייה סָאד

 -צעזעצ םהיא וצ דער שטָאח ,טשינ טרעּפטנע ןוא ,קידניא ןייֵא

 ןוא ! רענעיווש יד ךיוא -- גידנעקוק םהיא ףיוא ןוא ! טייהרעט

 ן'טימ הושּב-הוש טשינ ןענעז רענעיוש ןוא רהעווש דכַאביװ

 ַא טראפ --- רהֶאי עצרַאװש ידלַא וצ ךיוא יז ןיוש טקוק ,םעדייא

 ,ןענעז ייז סָאװ ,עמַאמ-עטַאט ייַּב עגיצנייא-ןוא-ןייא ,הדיחי-תּב

 --- ייז ייּב יז ןוא ,המשנ רעד טימ תויח סָאד רהיא ייּב ,יז טגָאז

 ,ךיז טכַאמ רעמָאט זַא ױזַא ,תושפנ-תנּכס טימ ,ּפָאק ןיא גיוא סָאד

 דלַאּב ,רעטקָאד רעד דלַאּב זיא ,ןעמעלַא טימ טשינ סיּפע טרעוו יז

 סָאװ ,שודיח ַא סיּפע ןיוש זיא ,ונ !טלעװ יד רעּביא ךיז טרחעק

 טלעוו עצנַאג יד זַא ,טניימ ןוא רעּביא ךיז טמענ ,יז יװ ,שפנ אזַא

 ,וצרעד ןוא ?ןענעװטערהיא ןופ רָאנ ןערָאװעג ןעפַאשַאּב ןיא

 סָאד .ךיוא נולק גירעּביא טשינ ךָאנ יז זיא ,ןעסיוו רהיא טפרַאד

 טכַאד ,יז זיא ,ןעדער רהיא טימ טעוװ רהיא זַא ,וליפא ױזַא ,טסייה
 ,עגולק ַא ןעגָאז ןָאק עמ ,טשינ רַאנ ןייק רָאנ ,רַאנ ןייק טשינ ,ךיז

 רךָאנ ! רהיא ףיוא ּפָאק רעשליּבסנַאמ ַא ,הצורח א ,ענולק ץנַאנ ַא

 ַא ,טעטסעּפעצ ,טעװעלַאּבעצ זיא יז סָאװ ,סָאד טא ?ןעד סָאװ

 8 רָאג רעדָא ,ַאחיַאח-ַאח רעדָא טכאנ יװ גָאט .געיצ עדליוו

 ןיילק א יװ ,ךיז טנייוועצ ןוא ןיירַא טעּב ןיא ךיז ןָאהטעג ףרָאװ

 ?וד טסנייװ סָאװ 4? ריד טלהעפ סָאװ ?ריד זיא סָאװ , ,דניק

 סָאד טלָאװ ,אלימ .,,,? טנַאװ יד טרעפטנע --- "? וד טסליוו סָאוו

 יז טנייוו ,טנייוו יז זַא ּבייוו ַא ,הרצ עּבלַאה ַא ןעוועג ךיוא ךָאנ

 יד -- ןורסח רעד רעּבָא זיא !רעּביא ךיז טנייוו יז זיּב ,גנַאל יוזַע

 ןיא ןעפיול וצ יז טמוק ,רענעיווש יד רהָאװעג טרעוו .רענעיווש

 יד טכערּב ,סעציילּפ יד ףיוא לַאש ןעשיקרעט ן'טימ טעּפמיא ןייא

 ,יז טָאה לוק ַא ןוא ,תוניחּת ןופ חסונ ַא טימ טנעייל ןוא טנעה
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 -רעטכָאט ,ריד זיא סָאװ, :ליּבכנַאמ א ןופ ,ןעסיוו רהיא טפראד
 ?רעדרעמ רעד ,ןלזג רעד ,חצור רעד טָא ?רע רעדעיו ?ּעכ

 ּבָאה ךיא סָאװ ,רענײטשַא ,םהיא סָאד טרהַא סָאװ ! ךימ זיא דניוו
 ? ןָאהטעג העוו םהיא טָאה ךיוּב רעד 4 ןרעטש ןיא גיוא ןייא רָאנ

 ַא ןופ יװ ,דער טימ טיש ,טיש ..,"4 !עסָאנרַאפ טולב טָאה רע יצ

 ,ןעטיש ױזַא גיּבייא טעוװ יז זַא ,סיוא ריס ךיז טזייו סע !קַאז

 סע ,ןעצרַאה ם'ייבפ ךימ טעגיז סע ןוא ,ןערעהפיוא טשינ לָאמנייק

 -רעט רהיא ןעמענ קשח ַא ןָא ךימ טמענ סע ןוא ,המשנ יד טנָאנ

 סיפ יד טימ ןעטערטעצ ,טנעה יד טימ ןעשטיינקעצ ,לַאש ןעשיק

 עמ זַא ,ךילטנעגייא ,שטָאה ! ךעלקיטש-קיטש ףיוא ןעסיירעצ ןוא
 יװ לַאש ַא ?לַאש רהיא וצ ךיא ּבָאה סָאװ ,קירוצ ןעסעומש ?יוו

 .דָארּב ןופ ןערהיפ וצ ייז טננערּב עמ סָאװ ,ןעלאש עשיקרעט עלא

 -עג :ןעלַאש עשיקרעט עניזָאד יד טנַאקאּב ןייז ףרַאדַאּב ךייַא

 ,ךעלעטסעק עצרַאוװש ,עסייוו ,ענירג ,עלענ ,עטיור טימ ,עטלהַאמ

 -ַאֹב ךעלעזנערפ טימ ןוא טלעקניײרּפשַאּב ךעלעקניירּפש טימ
 ,..טלעזנערפ

 רעּביא םהיא ךיא קַאה -- ! ןאמרעננוי ,לחומ עשז טייז ---

 טליוו רהיא ,טנָאזעג טָאה רחיא ,ךיז טכַאד -- .ןעטימ ןיא עמאכ

 / ...3 ןינע ןייא חּכמ רימ טימ ןעטלַאה הצע ןייַא סיּפע ךיז

 רעביא טּפַאח ןוא רע טכַאמ --- ,טינ לעּביאראפ ןייק טָאה ---
 סָאד רָאנ ?'טייצ ךייַא ייּב ןצ ךיא םענ רשפא -- ,םעהטָא םעד
 רהיא ,ןינע םוצ יקאט ,ךיס רהיא טהעטשרַאפ ,ןעוועג גיטיונ זיא
 יד טימ ןוא בוטש רעד םימ טנַאקַאּב ?עסיּב א ןערעוו טלָאז

 ןוא בוטש רעד טימ טנטקַאּב ןערעוו טעוװ רהיא זַא ןוא .,ןעשטנעט
 ענַאל יד ןחעטשראפ טלָאמעד טשרע רהיא טעוװ ,ןעשטנעמ יד טימ

 עניימ ,ןעמעלא טימ טשינ ,הלילח ,טרעוו יז דלַאּביװ זיא ...עניימ

 רהעווש רעד ןוא ,ןעשטרָאו רענעיווש יד ןָא טּביוה ,סָאד טסייה
 ן'כָאנ קעװא טקיש ןוא ?לעדנַאטעישּפ סָאד ןענַאּפשניײַא טסייה
 םהיא ןעמ טפור יקַאט ױזַא -- ,רעטקָאד םעיינ םעד ,רעטקָאד
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 שרוּפ טינ ךייא ?יו ךיא -- ,/רעטקָאד רעיינ רעד, :זנוא ייּב
 טביוה ָאדַא טָא ןוא ...! רעכַאמנעטַאװ רעד םהיא טּפַאח ,ןייז ומשּב
 ךיא ּבָאה יקַאט םעד ןעגעוו סָאװ ,הנותח עטכער יד ןָא טשרע ךיז
 .ןעטלַאה הצע ןייַא ךייַא טימ ךיז ןוא ןעלהעצרעד טלָאװעג ךייַא

 סיוא ךיז טשיװ ,טונימ ַא ףיוא ּפָא ךיז םלעטש ןױשרַאּפ ןיימ
 ַא לעקנעּב ן'טימ רימ וצ וצ ךיז טקור ,םינּפ עטציוושרַאפ סָאד
 טמענ ,רעטייוו ןעלהעצרעד וצ ךיז טיירג ןוא רעטנעהענ לעסיּב
 זיא'ס תמחמ ,ןעטלאה וצ ףיוא ךאז ַא ןיירַא טנַאה ןיא השעמ תעשּב
 ןעטלאה סיּפע ייז ןעזומ ,ןעדער ייז ןזַא סָאװ ,ןעשטנעמ ןַאהרַאפ
 .השעמ ןייק ןעלהעצרעד טינ ייז ןענָאק שרעדנַא ,טנַאה רעד ןיא
 ענעדיישראפ טלעטשעגסיוא ןעהעטש שיט-ּביירש ן'פיוא רימ ייּב
 ןיילק א ךיוא ייז ןעשיווצ ןוא ,סעקצַאצ ,ןעטעטירַאר ,ךעלכַאז
 לעדעּפיסָאלעװ עגיזָאד סָאד ,רעדיינשנערַאגיצ ַא ,לעדעּפיסָאלעװ
 סע רעוו ,רעכילטיא זא ,םלוע ם'"ייּב ןעוועג ןח-אשונ ױזַא טָאה

 ,לעדעּפיסָאלעװ םוצ ךיז רע טמענ ?ּכ-םדוק זיא ,רימ וצ ןיירַא טמוק
 ,םינּפַא ,לעדעּפיסָאלעװ סָאד זיא םעניימ ןױשרַאּפ ןעגיזָאד םעד ךיוא
 -ַאּב ןעלהעצרעד תעשּב סָאד רע טָאה רעהירפ .ןעלעפעג קרַאטש
 ןעהערד טבורּפעג םעדכָאנ ,טנַאה ןיא ןעמונעג םעדכָאנ ,טכַארט
 ןופ רהעמ ןיוש ?עדעּפיסָאלעװ סָאד טָאה רע ,?לּכח --- ךעלדער יד
 וצ ןעּביוהעגנָא רע טָאה ױזַא ןוא ,טזָאלעגסױרַא טינ טנעה יד
 : רעטייוו ןעלהעצרעד

 רהיא טפרַאד ,םיריוטקָאד ,"רעטקָאד רעיינ רעד, ,ָאזלַא --
 : טניה יד יו יוזַא ,?עטדעטש ןיא זנוא ייּב ןַאהרַאפ זיא ,ןעסיוו
 ,םיריוטקָאד עשידיא ןַאהרַאפ ןוא ,ןעטסירק םיריוטקָאד ןַאהרַאפ
 סָאד ,ןעטסינויצ םיריױטקָאד ךיוא ןַאהרַאפ ; ךעלמיריוטקָאד ןוא
 -קָאד רעד רָאנ .םזינויצ טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,עכלעזַא טסייה
 ,רעטקָאד רעננוי א ראג ךָאנ זיא ,ךייַא ?העצרעד ךיא סָאװ ,רעט
 רעטָאפ רעד ,טסייה סָאד ,ןהוז ַא ס'רעדיינש ַא ,רעשימייה ַא יקַאט
 סיוא ןיוש רע זיא טנייח --- רעדיינש ַא לָאמַא ןעוועג זיא רענייז
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 טָאה רע זַא ,רעדיינש א ןייז ןָא םהיא טחעטש יו םורָאװ ,רעדיינש
 םעד ןֵא טהעטש יו : טרהעקרַאפ ךיא ןיימ ?  רעטקָאד ַא ןהוז ַא
 ַאזַא ךָאנ ןוא ,רעדיינש ַא ןעטַאט ַא ןעּבָאה וצ רעטקָאד םעד ןהוז
 : ונייהד ? רעדיינש ַא סרעדיינש ןעשיווצ זיא סָאװ ,רעדיינש ןימ
 ַא טימ ,סניילק א ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,לעדיא ַא סָאד זיא ןייֵלַא
 ןיא טימ ןוא ?עגיוא עקָאסַאק א טימ ןוא עטָאּפַאק רעװַאטַאװ
 ןוא ,רעניירג א יװ ,סָאד טָאה לוק ַא ןוא ,רעגניפ םענעגױבעגנייַא
 רעטקָאד ןיימ , : טרעגיירג עס ןוא טכַאנ יו גָאט םורַא-טהעג עס
 ןיימ ! עקיטקַארּפ ַא יא ,עקיטקַארּפ ַא טַאהעג ןעטכענ סָאד םָאה
 טקַאהרַאֿפ רע ..,7! רעטקָאד ןיימ ! רע ןָאק ,ליוװ רע זַא ,רעטקָאד
 זיא וצרעד ןוא ! רעטקָאד ןייז טימ ּפָאק םעד רעדנוזַאּב ןעכילטיא
 רעשרעבייוו ַא ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,תורצ יד וצ ,רעטקָאד רעד ךָאנ
 ,דוס ַא ץיגרע ואוו זיא --- ,רָאשוקַא ןייֵא ,טסייה סָאד ,רעטקָאד
 .טדָאטש רעצנַאג רעד רעּביא ,רעדיינש עקָאסַאק רעד ,סיוא רע טקיוּפ
 סָאװ ,לעדיימ םענעי רעדָא לעּבייװ םענעי ןיוש זיא העוו ןוא ךֶא ןַא
 רעטָאפ ןייז וצ ןוא טנעה יד ןיא רעטקָאד ןעגיזָאד םוצ ןיירַא-טלַאפ
 ןעפַארטעג ןעטלעמונַא ךיז טָאה סע ...ןיירַא ליומ ןיא רעדיינש םעד
 ...ןנוא ייּב ןעוועג ןיא לעדיימ ַא ,השעמ ַא זנוא ייּב

 ךָאנ רעּביא םהיא ךיא קַאה ! ןַאמרעגנוי ,לחומ עשז טייז ---
 טימ טלָאװעג טָאה רחיא ,ךיז טכַאד --- .דער יד ןעטימ ןיא לָאמ א
 | ? ןעטלַאה הצע ןייֵא סיּפע ךיז רימ

 ךייַא ייַּב וצ ךיא םענ רשפא ,טיג לעּביארַאפ ןייק טָאה --
 פייוו ,רעטקָאד ן'טימ ןעּבוהעגנָא ךייֵא ּבָאה ךיא רָאנ ? טייצ
 טלָאװ ,רע טינ ןעו !יקַאט תומה-ךאלמ רעד ןעצנַאגניא זיא רע
 ךיא ,רימ טלהעפ סָאװ םורָאװ ,טלעוו יד יו טונ ןעוועג רימ ךָאד
 ַא ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,ךיא ּבָאה לעּבייוװ ַא ןַא ?ךייַא טעּב
 טפרַאד ,רעדניק ןייק ןוא ,ןעגָאז ןעמ ןָאק ראוּת-תפי ַא ,ןיוש'רַאּפ
 -ןייא ,יז זיא הדיחי-תּב ַא ןוא ,טינ ךָאנ רימ ןעּבָאה ,ןעסיוו רהיא
 -ניא סָאד זיא רהָאֹי גיצנַאװצ ןוא טרעדנוה רעּביא ,עגיצנייא-ןוא
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 טינ ,ךיוא ךיא ּבָאה דובּכ ןוא ,סָאד טסייה סניימ ,סרהיא ןעצנַאג

 ,ענדעשז טינ ,םערייא ןייֵַא ס'דיננ ַא גילדעוו ,ןעגידניזרַאפ ןצ

 ןוא תּבש ריטפמ ןייק טשינ ,ןָאןעּבױא ןייק טשינ ,טָאג ןעקנַאד

 ךיוא ; תירּב ַא ץיגרע ךיז טכַאמ עס זַא ,דוּביּכ ןייק טשינ ,בוט-םוי

 : רהעווש ן'כָאנ רעטשרע רעד ךיא ןיּ ,תונעשוה יד וצ ,נורתא ן'טימ

 רעד םעדכָאנ ,בר רעד םעדכָאנ ,ךילטנייוועג ,ןזח רעד רעהירפ

 ןוא .םלוע רעגירעּביא רעד טשרע םעדכָאנ ,ךיא םעדכָאנ ,רהעווש

 ,ןײרַא-םוק ןוא סיוא ךימ והט ךיא זַא ,?ידבהל ,ץחרמ ןיא וליפא

 ַא טכַאמ ,ןעדיא ,רָאנ טזָאלג :םַארערַאט א רעדעּב רעד טכַאמ

 ,תונמאנּב ךייַא רעוש ךיא "?!טהעג םעדייא ס'דיננ םעד ,ערַאװ

 ? טנייפ ןעגָאז ךייש .טנייפ סע ּבָאה ךיא ,ערקירּפ רימ זיא עס זַא

 טשינ רענייק ךיז טגָאז דובּכ ןופ ןוא ,ּבעיל רעכילטיא טָאה הפונח

 ,סייוו ךיא זַא ,טרפּבו ,לעיפוצ ןיוש זיא'ס ?  ןעד סָאװ רָאנ ,טעּפָא

 רעד רשאֹּב ?ןיא סָאװ .טנעידרַאפ טשינ 53 סע ּבָאה ךיא זַא

 םהיא ייז !עזָאל ,ןענ'הפנח םהיא ייז ןעזָאל ? דיגנ ַא ןיא רהעווש

 ןָא סָאר ךיז רהעק סָאװ ,טייהרעטצעזעצ ,לחומ רימ טייז ,ןעקעל

 עדליוו רָאג ךָאנ ,ךייַא ךיא גָאז ,ןעשטנעמ עדליוו ?רימ טימ

 ,שינעקנעפעג ןיא יוװ ,ייז טימ ןעציז ףרַאדַאּב ךיא ןוא ,ןעשטנעמ

 ;טשינ ךימ ןעמ טזָאל ןעמעוו יּבַא טימ ךיז ןהענפיונוצ םורָאװ

 -- רהעווש ן'טימ ןעדער ? םעדייא ס'דיגנ ן'רַאפ סָאד טסַאּפ יו

 -טָארּפ ַא ,ןעסיוו רחיא טפרַאד ,זיא רע .ןעמעוו טימ ַאטשינ זיא

 רע לָאז ,ץרָאה-םע רעסיורג ַא ,שפנ רעטסָארּפ ַא רהעז ,שפנ רעמ

 -דַאש טשינ םהיא לָאז ױזַא ,טשינ טרעה רע יוװ --- ,ןייז ?חומ רימ

 ךייַא ּכָאה ךיא יו ,חדיחי-תּב ַא ,געיצ עדליוו ַא --- יז ןוא ,ןעמ

 ,אה-ַאח-אח ןיא טָא ,יז טנייו טָא ןוא ,יז טכַאל טֶא ;טגָאזעג

 ן'כָאנ טקיש עמ ןוא ,ןירַא טעּב ןיא ףרָאװ ַא ךיז ךיז טוהט טָא ןוא

 רע לָאז טּפַאחרַאפ -- רעטקָאד רעיינ רעד ןוא ,רעטקַאד םעייג

 םואמו סואימ רימ טרעוו ,םהיא ןָא ךיז ךיא ןאמרעד !ןערעוו

 ךיז טכַאמ עס ,ןעּבױלג רעכיז רימ טגעמ רהיא ! סניימ ןעּבעל טָאד

 ןוא רעסעמ א ןעּפַאח רעדָא רימ ךיז טליוו עס זַא ,טייצ א לָאמַא
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 -- ףיז ןעקנירט ןוא ךייט םוצ ןעפיולקעװַא רעדָא ,ךיז ןעכעטש
 ! רעטקָאד רעניזָאד רעד .סאמנ רימ זיא םייוו ױזַא

 .גירעיורט טרעוו ,ךיז טכַארטרַאפ ןַאמרעגנוי רעד ןוא
 גָאז --- ? דשוח ,סָאד טסייה ,יז טנעז רהיא ,עשז סָאװ ---

 .טרָאװ גירעּביא ןייַא טימ ךיז טיה ןוא ,ןַאמנעגנוי םוצ ךיא
 ,ףיוא ךיז טּפַאה ןוא רימ וצ רע טכַאמ -- ! םולשו סח --

 --- .רעטנעהענ ךָאנ רימ וצ וצ ךיז טקור ןוא ,רעטהירגעגּפָא ןייַא יו
 ! ךעטכָאט עשידיא ַא ? דשוח יז ןיּב ךיא ,ןענָאז ךייש זיא סָאװ
 ,רעטקָאד םענעש ןופ ,ךיא דער םהיא ןופ דער ךיא ...! דניק רׂשֹּכ ַא
 ענעש סָאד יו ,רעטקָאד רעד ךָאנ ױזַא טשינ ןוא .רע לָאז ןענערּב
 רעװוַאטַאװ רעד טימ לערעדיינש עקַאסַאק סָאד ,םנייז לערעטָאפ
 יו גָאט םורַא טהעג רע ! ןערעוו רע לָאז ט'הפרש"'רַאפ ,עטָאּפַאק
 רהיא .,טדָאטש רעצנַאג רעד רעּביא טקוּפ ןוא טרעגיירג ןוא טכַאנ
 -רָאג עלָאג ,עטָאלּב ? תושממ א סיּפע טָאה ןערעגיירג סָאד ,טניימ
 ,טרהשעג ךימ טלָאװ סע ! טדער עס ןוא ,גנוצ ַא טָאה סע !טשינ
 ,ןורסח רעד רעֹּבָא זיא ..יינש רעגירהָאיַארַאפ רעד יו ,ךייַא טלהָאמ
 ,ןעברָאה בעיל ןעּבָאה ןערעהיוא ןוא ,ןערעהיוא טָאה שטנעמ ַא סָאװ
 עמ סָאװ ,סעכלעזַא ןעמ טרעהרעד ,וצ טוג ךיז טכרָאה עמ זַא ןוא
 ןיא זנוא ייּב ךָאנ טרפּבו .ןעכרָאה טלָאװעג טשינ סָאד טלָאוװ
 סעקינ'תוליכר עלָאג ןופ ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,טדָאטש ַא --- טדָאטש
 ףיוא םש ַא ןעּבָאה סָאװ ,רעגניצ עגנַאל טימ סעקינ'ערה-ןושל טימ
 פיומ ןיא ןעשטנעמ א זנוא ייּב ןײרַא ןעמ טמענ !טלעװ רעד
 ,ןעגיוא יד ןיא רימ רַאפ ! ןענעגעזענּפָא ןיוש ךיז רע געמ ,ןײרַא
 עכילטע ךיא ּבָאה ןעניוא יד רעטניה רָאנ ,ךיז ןעמ טיח ,ךייַא טלהאמ
 -וצ ןעּביֹוהעגנָא ךימ ּבָאה ךיא זַא ,רעטרעוו עכלעזַא טרעהעג לָאמ
 יאמל --- ןוא ,דער ןעּפַאט ,רעטרעוו ןעּפַאח ,ןעקוקוצ קרַאטש ,ןעקוק
 ןיטולחל ,טשינרָאג ןעהעזעגסױרַא טשינ ּבָאה ךיא --- ? ןעגָאז ךיא לָאז
 טמוק רע ןַא סָאװ ,ןעהעזענסיורא ךיא ּבָאה ךַאז ןייא יִּתלַּב ,טשינרָאנ
 ,םינּפ רעדנַא ןייֵא טימ ,שטנעמ רעדנַא ןייֵא רָאג יז םרעוו ,ןהעג וצ
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 רעּבלעז רעד זיא שטנעמ רעד ,טסייה סָאד .ןעניוא ערעדנַא טימ

 רעד רָאנ ;ןענוא עניּבלעז יד טימ ,םינּפ ןעגיּבלעז ן'טימ ,שטנעמ

 ןייֵא רָאג זיא'ס ?טהעטשרַאפ רהיא .,רערעדנַא ןייֵַא זיא קוק

 טשינ ןיּב ךיא ,טניימ רהיא !ץנַאלג רעדנַא ןייֵא טימ קוק רעדנַא

 סָאװ ,רָאנ רימ גָאז) :יז ןוהט נערפ ַא רשפא ןעווענ ןלעּב ןייק

 טסרעוװ ,ןהעג וצ טמוק רע ןַא סָאװ ,עניימ חמשנ ,חשעמ יד זיא

 ףיורעד רימ טָאה יז סָאװ ,טפערט ?? שטנעמ רעדנַא ןייַא רָאג וד

 ,ַאה-ַאח-ַאח ןימ ַאזַא טימ טכַאלעצ ךיז טָאה יז ? טרעפטנעעג

 ! רענידעּבעל ַא ןעּבָארנַאב ךימ ?עװ ךיא ,טניימעג ּבָאה ךיא זַא

 -עגנײרַא ךיז יז טָאה רעטכעלעג ןעסיורג ן'כָאנ דלַאּב יקַאט ןוא

 וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ,חללי ןימ ַאזַא טימ ןיירַא טעּב ןיא ןעפרָאװ

 ןעמונעג יז טָאה ןוא לַאש ןעשיקרעט ן'טימ רעגעיווש יד ןעפיול

 לעסיּב רהיא טנעיילעגסיוא יז טָאה השעמ תעשּב ןוא ,ןערעטנימ

 ןוא לעדנַאטעיַאפ סָאד טּפַאחעג טָאה רהעווש רעד ןוא ,תוניחּת

 רעטקָאד רעד זַא ןוא ;ןײלַא ךימ יקַאט ,רעטקָאד ן'כָאנ טקישעג

 ןיירַא רהיא זיא'ס ,רעגנירג ןערָאװעג עגר יד רהיא זיא ,ןעמוקעג זיא

 ,ןעצנַאלג ןעּביױהעגנָא רהיא ןעּבָאה ןעגיוא יד ןוא ,םינּפ ןיא ּברַאפ יד

 ענעש יד רָאפ ךייַא טלעטש ןוא ...ןוז רעד ןענעקַא ןעטנַאילירג יו

 ּבוטש ןיא ןעמוקנירַא םהיא וצ ףרַאדַאּב ךיא זַא :עניימ ענַאל

 רענעי ףיוא יװ ךיילנ ,ןעּביױלג רעכיז רימ רהיא טנעמ ,זיא ,ןיירַא

 ! אחינ רחעמ ךס ַא ןייז הרַאדַאּב ןהענוצניירַא םנהיג ןיא .טלעוו

 טיר !לע'מינּפ לעדייא ןייֵא ,סנייז םינּפ סָאד ןעקוקנא טנייה

 ,שטשירּפ רעדעי ,שטשירּפ רעדעי ןוא ,ךיליולב שזַא ,קיווצ ַא יו

 "יימש -- ןעלכיימש עבט א טָאה ןוא ! סעשטשירּפ טימ טצעזטּב

 -- טשינ ףרַאד עמ יצ ,ףרַאד עמ יצ .,ןעשַאוועגמוא רנּפ ַא יו ,טלעב

 רעדגוזַאּב ןעכילטיא וצ ןוא ,טלעכיימשעג גידנעטש ! טלעבייטש רע

 רע זיא רימ וצ 4 רימ וצ ,טסעומש רעוו ןוא ,טזָאלענוצ רע ןיא

 ןייז .הּככ ַא וצ וצ םהיא געל שטָאח ,ךייוו ןוא סיז-רעקוצ דימּת

 ןעטלעמונא ! ךרע ןייק ןוא רועיש ןייק טשינ טָאה רימ וצ טייקסטוג

 עשידָאמטנייה יד טָאהעג ,טנוזעג ןעטסעּב ןיא טשינ ןעוועג ךיא ןיּב
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 רעד יו ,ןעהעז טפרַאדאּב רהיא טלָאװ ,עצנעולפניא יד ,קנערק
 ׁשזַא רימ ןיא סע ,רימ רַאפ טגעלעגקעװַא סָאד ךיז טָאה שטנעמ
 זיא רע רהעמ סָאו ! גידריווקרעמ ןוא ! עבמ רעד רעּביא ןעוועג
 ךיא ּבָאה ( ןעפָארטש טשינ ךימ לָאז טָאג ) רחעמ ױזַא ,טוג רימ וצ
 ןעוו ,טלָאמעד טרפּבו ,טשינ .םחיא ךיא ןָאק ןעקוקנָא ,טנייפ םהיא
 טכאד רימ ...! רהיא טימ ךרוד ךיז ןעקוק ייז ןוא זנוא ייּב טציז רע
 ןעפרַאװסױרַא ןוא קרַאק ן'רַאפ ןעמעננָא םהיא ןָאק ךיא ןעוו זַא ,ךיז
 ךיא !טנוזעג קיטש ַא ןעמוקעגוצ רימ טלָאװ ,סױרַא ןעסיורד ןיא
 ,רחיא ףיוא טקוק רע סָאװ ,ןעקוק ןייז ןעגָארטרעּבירַא טשינ ןָאק
 ּבָאה ךיא ןוא .רהיא וצ טלעכיימש רע סָאװ ,ןעלכיימש ןייז טימ
 קע ןייֵַא --- לָאמ עֶלַא רַאפ לָאמ ןייא ; טרָאװ סָאד ןעּבעגעג רימ
 ? תונויזּב ןעדייל וצ רועיש רעד זיא ןענַאװ זיּב ! ןעּבָאה סָאד זָאל

 וצ רימ טימ ןיוש טָאה ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,טדָאטש עצנַאנ יד
 ! טנ ַא רָאנ -- ןאהראפ טשינ רימ רַאפ זיא הצע רעדנַא ןייק ! ןוהט
 ? תילכּת ַא ?סָאװ ,יִא ! טשינ רָאנ ךיא העז אובמ רעדנַא ןייק
 -ניא רהָאי טרעדנוח רעּביא ?הדיחי-תב ַא ? ריבנ ַא רהעווש ַא
 !הרּפּכ ענייר ענעש א ?סָאד טסייה סניימ ,סרהיא ןעצנַאנ
 ךס ַא ןעוהט םָאװ ? רעהירפ ןָאהטעג ךיא ּבָאה סָאװ ,ייהעלע
 ? רהיא טנָאז יו ! ןַאלּפ רעדנַא ןייק ָאטשינ ? טיילעגנוי ערעדנַא

 ... ךיז ןע'טנ ץוח ַא ,ןַאלּפ רעדנַא ןייק ָאטשינ ,ָאיֵא

 םעד טּפַאחענרעּביא לָאמ ַא רעדעיוװ ןױשרַאּפ ןיימ טָאה ָאד
 סָאװ ,רימ ףיוא טרַאװעג ןוא םינּפ סָאד טשיוועגסיוא ,םעחטָא
 ,ןענָאז ךיא לע

 רַאפ ַאטשינ זיא'ס ןזַא ,ױזַא ךיוא ןיימ ךיא ?  סייוו ךיא ---

 העז ךיא זַא ,טרפּבכו .ךיז ןע'טנ ץוח ַא ,ןַאלּפ רעדנַא ןייק ךייַא
 ןוא ,גידרעקַאלפ ױזַא ןייז לָאז ךייַא ייּב עּבעיל יד זַא ,סױרַא טשינ
 טדָאטש יד ןוא ,טשינ אְליֵמּב רהיא טָאה ,ךיא רעה ,רעדניק ןייק
 ? רחסמ רעצנַאג רעד ךייא טצונ סָאװ וצ טנייה -- ,טדער
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 ןױשרַאּפ ןיימ טָאה ,טדערענ ּבָאה ךיא סָאװ ,טייצ עצנַאג יד

 רימ ףיוא טקוקעג ןוא לעדעּפיסָאלעװ ם'נופ ךעלעדער יד טהערדעג

 -סיוא בָאה ךיא זַא ןוא ,ןעניוא-תונמחר עפעיט עצרַאוװש ענייז טימ

 -נָא ןוא רעטנעהענ ךָאנ רימ וצ טקורענוצ ךיז רע טָאה ,טזָאלעג

 : ץמיז ַא טימ ןעּביוהעג

 ?ןעגָאז וצ ךייש זיא סָאװ ...ןעּבָאה בעיל ;טגָאז רחיא ---
 ? ןעּבָאה טנייפ יז ךיא לָאז סָאװ רַאפ .טשינ יז ךיא בָאה טנייפ

 ןוא ...! פעיל קרַאטש יקַאט ,ןיינ --- בעיל שוריפּב יז ּבָאה ךיא

 ןוא רעייפ ןופ ןעדער יז זָאל ? טדער טדָאטש יד ,טנָאז רהיא סָאװ

 ןיא טנערּב רעייפ ַא ,םהיא ףיוא רָאנ טנערּב ךיס ! רעסאו ןופ

 ַאזַא רהיא ףיוא ןיא סָאװו !רהיא ףיוא ןוא םהיא ףיוא ! רימ

 טעּב ךיא ,רימ טגָאז ,סָאװ רַאפ ? םהיא טהעזרעד יז זַא ,הלודג

 טימ ? ךימ טהעזרעד יז זַא ,ךיליירפ ןוא טיור טשינ יז טרעוו ,ךייַא

 רעטקָאד ַא ןיא רע סָאװ ,טימרעד ? םהיא ןופ רענרע ךיא ןיּב סָאװ

 טלָאװ ,םהיא יוװ ױזַא ,ןענרעל ןעוועג ךימ לָאז עמ ? טשינ ךיא ןִייַו

 רערעסערג ַא ךָאנ רשפא ןוא ,רעטקָאד ַא ןעוועג ךיוא רשפא ךיא

 יד ןיא זַא ,תונמאנּב ןעּביױלג רימ טגעמ רהיא ! רע יוװ רעטקָאד

 -סיוא ךָאנ ךיז רימ ןעלעוו ,ךימ טהעז רהיא יוװ ,תויתוא עניילק
 רשפא ךָאנ םהיא ךיא לעוװ שדוקדןושל ףיוא ןוא ,םהיא טימ ןעכיילג

 בשיימ רעּבָא ךימ ךיא ןיּב !ךיוא לעטרַאג ןיא ןעקעטשרַאפ

 סעכלעזַא רהיא ףיוא ,ךילטנענייא ,ךיא בָאה סָאוװ :; קירוצ רעדעיוו

 רעיינ רעד ,יִא ?טנ א ןעּבעג רהיא לָאז ךיא סָאװ ,ןעהעזרעד

 ןופ טרָא ן'פיוא ןייז לָאז'ס ,ןָאהטענ ךיא טלָאװ סָאװ ? רעטקָאד

 טהעטש ואוו ןוא ? רהֶאי ץרַאוװש רעדנַא ןייֵא רעטקַאד םעיינ םעד

 ַא טימ טנַאקַאּב ןייז טשינ רָאט לעּבייו א זַא ,ןעּבירשעג סָאד

 טעוו סָאװ ,תינשהו .קעװַא לָאמ ןייא ךייַא רחיא טָאה 4 רעטקָאד

 ?ּפִא רהיא טימ ךיז טג ךיא ,?שמל ,ןעוו ,תילכּת רעד רימ ןופ ןייז

 ןיא ,םותי ַא ?לעננוי א ךיא ןיּב ,ןעסיוו רחיא טפרַאד ,ןיילַא זַא

 קירוצ רעוו הענ -- טניירפ ןעטונ ַא ןהֶא ,בורק ַא ןהִֶא ,רעדנעלע

 ,סָאד טסייה ,לָאמ ַא ךָאנ ןָא ּביוה ,הנותח ּבָאה ןוא רוחּב-םערָא ןייא
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 ? רעסעּב ןעכַאמ לעװ ךיא זַא ,ךיא סייוו ןענַאװ ןופ ןוא ! תיּב-ףלַא
 יד יו / ? םנהינ ןערעגרע ןייֵא ןיא ךָאנ ןיירא ךיא לֵאפ רעמָאט
 טגָאז יו ,טרָאפ ןיּב ןוא ,חרצ ןיימ ןיוש ךיא סייוו ָאד ,זיא השעמ
 זיא רחֶאי טרעדנוה רעּביא ,םעדייא ס'דיגנ םעד ,ץ'נירּפנָארק ,רע
 ?טהעטשרַאפ רחיא ..סָאד טסייה סניימ ,סרהיא טרָאפ סָאד
 זיא'ס ?ןערילעגעּפש ,סעיצַאניּבמָאק ןעכַאמ ןהעג ךיא לעװ סָאװ
 ?יױזַא טשינ ?סָאװ .עיירעטָאל ַא ,לעיּפש ַא יו רחעמ טשינ ךָאד
 ןייק טשינ 4לעיּפש ןייק טשינ ןיא'ס ?רהיא טגָאז סָאװ
 | ? עיירעטָאל

 אל ַא ,לעיּפש ַא ןיא'ס :ױזַא ךיוא ,ךיא גָאז ,ןיימ ךיא --
 ,ךיז ןע'טג רעדייא ,םולש רעסעּכ זיא יאדוַא ,עיירעט

 ןיימ זַא ,טכַאמעג ױזַא ךיז טָאה סע סָאװ ,היחמ ךיז ןיּב ךיא
 ,ןיימ ךיא ןוא .טנ ףיוא רעדייא ,םולש ףיוא רהעמ סיוא טמוק הצע
 סָאד רע טּפַאח ףוס םוצ .גיטרַאפ םהיא טימ ןיוש ןיּב ךיא זַא
 טדער ןוא טנעהָאנ ץנַאג רימ וצ וצ ךיז טקור ןוא לעדעּפיסָאלעװ
 | : ןיײרַא םינּפ ןיא ךיילג רימ

 ךימ ןַאמרעד ךיא .טכערעג רשפא טנעז רהיא ? םולש ---|
 ,רעטקָאד םעֶד ןָא ,ןערעוו רע לָאז טּפַאחרַאפ ,םװחיא ןָא רעּבַא
 ,רענייז עמַאט רעד !םינּפ ןעטַאװעשטשירּפ ןץטימ ,סָאד טסייה
 יו יַאס םורַא טהעג ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,רעדיינש עקָאסַאק רעד
 טלַאה לערעטכעט ס'דיגנ םעד זַא ,טדָאטש ן'רעּביא טקיױּפ ןוא יַאס
 ? ענלַאפ ַא ןופ טייקגירעדינ א טהעטשרַאפ רהיא  .ךיז ןע'טנ ייּב
 טדער עמ דלַאּביװ זיא !טקױּפעג טינ שטָאח רע טלָאװ יּב-ייחעג
 ? ןערהעוווצנָא ָאד ךיא ּבָאה סָאװ טנייה ,טדָאטש ןיא ןופרעד ןיוש
 טינ רענידנעברַאש ןיוש טעװ ןעּברַאש סָאד :ןעמ טגָאז יװ
 םינק ַא ,טינרָאג זיא ,דוסּב ןעוועג ךָאנ זיא סע ןמז"לּכ .ןערעוו
 ןעדער עֶלַא זַא ,טציא רעֶּבֶא .ןהעטש לָאז ּברַאפ יד --- קַאּב ןיא
 ,טײקּבָארג ַא ,רימ טכַאד ,ןילַא רימ ןופ ןיוש זיא ,טג ןעגעוו ןיוש
 טשינ הרירב רעדנַא ןייק ןיוש ןיא סע .ךיז טלַאה ךיא סָאװ
 ?יװַא טשינ ?רהיא סָאװ .?ַאה .טנ זוח ַא ,ןַאהרַאֿפ
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 ןיוש ןעסייוו עלַא דלַאּביו ..ױזַא ךיוא ,ךיא גָאז ,ןיימ ךיא ---

 ,ךילּבָארג ןיוש ךייַא ןופ סָאד זיא ,טג ןעגעוו ןיוש ןעדער עֶלַא ןוא

 .םג ץוח ַא ,םינ הרירּב רעדנַא ןייק יקַאט ןיוש טָאה רהיא ןוא

 טקור ןוא רימ וצ רע טכַאמ --- סָאד טסייה ,רהיא טלַאה ---

 ,סָאד טסייה ,רהיא טלַאה --- רימ ףיוא טעמּכ לעקנעּב ן'טימ וצ ךיז

 יד רָאנ טרעלקַאּב ?טג ןעּבעג סיואכרוד רהיא ףרַאדַאּב ךיא זַא

 ךייַא וצ םוק ךיא ןוא ,בר רעד טנעז רהיא ,לשמ? .טַארוקַא ךאז

 ,רימ גָאז, : גערפ ַא ךימ טוהט רהיא ןוא ,ןע'טג ךיז ּבייוו ןיימ טימ

 ןָאק סָאװ "??ּבייוו ןייד טימ ךיז וד טס'טג סָאװ רַאפ ,ןַאמרעגנוי

 ךיא לעװ ,רשאֹּב ?הבושק ַא רַאפ ןערעפטנע ףיורעד ךייַא ךיא

 םקוק רעטקָאד רעד ןוא ,רעטקָאד ן'םיוא טקוק יז ,ןערעפטנע ךייַא

  ךיא לָאז !ךייַא ךיא גערפ ?םעט ַא סָאד טָאה ?ונ .,רהיא ףיוא

 ךיא לעװ םינּפ ַא רַאפ סָאװ ןוא ? ןעניוא יד ןעלעטשרַאפ ןהעג ייז

 ! ןילַא רהיא ןיוש טגָאז ,הּברדַא ? טלעוו רעד רַאפ ןעּבָאה טלָאמעד

 ַא ,הריחייתּב ַא ,רַאוּת-תפי ַא לעּבייװ ַא טג'ענּפָא ןוא ןעמונעג

 סניימ ,סרהיא ןעצנַאגניא רהָאי טרעדנוה רעּביא ,דניק ַא ק'דיגנ

 !עגושמ ?טלעװ יד ןענָאז טעװ סָאװ ? סָאװ ...סָאד טסייה

 ןוא טנוזעג ןוא שירפ ,ָאיֵא ?ױזַא טינ רשפא ?סָאװ ?ַאה

 ? ענושמ

 .ענושמ ןוא טנוזעג ןוא שירפ ;ױזַא ךיוא גָאז ךיא ---

 יװַא ןיוש רימ וצ טקורענוצ ךיז ןױשרַאּפ ןיימ טָאה ָאד

 ,םענייאניא ןעמוקעגסיוא ןענעז סיפ ס'נעדייּב ערעזנוא זַא ,טנעהָאנ

 סָאװ ,לעדעּפיסָאלעװ ם'נופ טרָא ן'פיוא ןוא ,ןעטכַאלפעגפיונוצ יו

 לערעטניט סָאד ךיז וצ טקורענוצ רע טָאה ,ט'רטּפ'עג סָאד טָאה רע

 : ט'השרד'עג רעדעיוװ ןוא ןָאהטעג ץפיז ַא טָאה רע .סניימ

 טנוזעג ןוא שירפ : םענעי ףיוא ןעגָאז וצ ננירג זיא ךייֵא ---

 רה יא טלָאװ סָאװ ,ןעסיוו ןעוועג ןלעּב ַא טלָאװ ךיא ! ענושמ ןוא

 ?השעמ ַאזַא ךייֵא טימ ךיז טפערט סע ןעוו ,לשמל ,ןָאהטעג
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 ַא ,גנוי ןעּבָארג א רהעוש ַא טָאה רהיא ןעװ ,טסייה סָאד
 -רָאוװ ןייא ןיא טלַאה יז סָאװ ,לַאש ןעשיקרעט ַא טימ רעגעיווש
 ךיז לָאז ןוא קרַאטש ןוא טנוזעג ןייז לָאז סָאװ ,בייוו ַא ןוא ,ןעשט

 טימ ןעטייט ךיי ַא ףיוא לָאז טדָאטש יד ןוא ,ןערעטקָאד רדסּכ

 ריס "?!נעיצ רעד ןופ ןַאמרעגנוי רעד ,רע טהעג טָאג :רעגניפ יד

 ,טּפַאחענפיוא ךיז טכַאנ עּבלַאה ןעטימ ןיא טלָאװ רהיא זַא ,טכַאד
 .טסּכאו רעפעפ רעצרַאװש רעד ואוו ,ןעפָאלטנַא ןוא טג'ענּפָא

 | ? יױזַא טשינ רשפא ,סָאװ

 ןעטימ ןיא טלָאװ ךיא זַא ,ױזַא ךיוא ,ךיא גָאז ,ןיימ ךיא ---
 רעד ואוו ,ןעפַאלטנַא ןוא טנ'ענּפָא ,טּפַאחעגפיױא ךיז טכַאנ עּבלַאה

 ,טסּכַאװ רעפעפ רעצרַאוװש

 -םיוא -- רע טכַאמ -- ןענָאז וצ גנירנ ךייַא זיא יאדוַא ---
 רעפעפ רעצראוװש רעד אוו ,ןעפָאלטנַא ןוא טג'ענּפָא ,טּפַאחעג

 רעו ?ןעפָאלטנַא סָאװ !"ןעפָאלטנַא, טרערעג טָאלג !טסּכַאװ
 ןוא ...?ןײרַא דרע רעד ןיא ?ןעפָאלטנַא ןיהואוו ? ןעפָאלטנַא
 רעּכיא ..עגיצנייא-וא-ךייא ..הדיחיתב ַא זיא יז סָאװ ,סָאד
 סָאד ...? סָאד טסייה סניימ ,סרהיא ןעצנַאגניא רהָאי טרעדנוה
 + סָאוו ?רהיא וצ ךיא ּבָאה סָאװ ,טַאלג ןוא ,,.? טינרָאג זיא

 ּבָאה סָאװ :רימ טגָאז ןײנ ...?רהיא וצ ךיא ּבָאה
 י ...? רהיא וצ ךיא

 ? רהיא וצ רהיא טָאה סָאװ : ױזַא ךיוא ,ךיא גָאז ,ןיימ ךיא ---

 רעטקָאד םעד ? רעטקָאד רעד ןוא ,ונ ,רע טנָאז ,שטייטס ---
 -ךאלמ ןעניזָאד םעד חעז ךיא ןמזילּכ ! ?ןעסעגרַאפ רהיא טאה
 בהיא ףיוא ךיא ןָאק ,ןעהעז טשינ יז ךיא ןָאק ,ןעגיוא יד רַאפ תומה
 | ! ןעקוק טשינ םינּפ

 .ןע'טנ ךיז רחיא טזומ ,ךיא גָאז ,ױזַא דלַאּביוװ ---

 ןָאק סָאװ ? תילכּת רעד ןייז טעוװ ,רע טגָאז ,עשז סָאװ ---

 ?ןעטייצ ערעטיּב עניטנייה ייּב ןוהט ,ךיא יוװ ,ןַאמרעגנוי ַאזַא

 | !םכח ַא דיא ַא טייז ! רהיא טגָאז ,הּברדַא
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 ! ןע'טג טינ ,ךיא גָאז ,ךיז ןעמ ףרַאד ---|
 ..ןמזילַּכ ? רעטקָאד רעד ןוא ,ונ ?ןע'טנ טינ ---

 .קע ןייַא ןעכַאמ ליוװ ןוא ךיא גָאז --- ! ןע'טנ ךיז ןעמ ףרַאד ---
 ..שטייטס ? תילכּת ַא רַאפ זיא עשז סָאװ ?ןע'טנ --

 !ןע'טג טינ זיא ---
 ...3 רעטקָאד רעד ןוא ,ונ ---|

 טָאה סע .ןהעשעג סעכלעזַא זיא רימ טימ סָאװ ,טינ סיוו ךיא

 רימ זיא'ס ,ןיירַא ּפָאק ןיא טולּב עצנַאנ סָאד ןָאהטענ ץעז ַא רימ

 ןיימ טּפַאהעגנָא ּבָאה ךיא .ןעניוא יד ןיא ןערָאװעג רעטסניפ

 ןוא טנַאװ רעד וצ טשטעווקעגוצ םהיא ,לעגרָאנ ן'ראפ ןױשרַאּפ

 | : ןענירשעג לוק ןיימ טימ טשינ

 !יז ןע'טג !יז ןע'טג !רזממ ,וד טסלָאז יז ןע'טנ --
 !!!יז ןע'טנ

 ןיימ ןעפָאלענפיונוצ ךיז טָאה יירשעג ס'נעדייּב רעזנוא ףיוא

 "רָאנ -- 3 ןעהעשעג ָאד ןיא סָאװ ?זיא סָאװ .,דניזעגזיוה ץנאנ

 ּבָאה ,לעגעיּפש ןיא םינּפ טדיױט ןיימ ןעהעזרעד !טינרָאג !טינ

 ךיא ּבָאה ןױשרַאּפ ןיימ ייּב ןוא .טנעקרעד טינ ןיילַא ךיז ךיא

 טשטעווקעג םהיא ,הליחמ ןעטעּב טזומעג לָאמ עכילטע םעדכָאנ

 ןעשיווצ סָאװ ןעסעגרַאפ לָאז רע ,לָאמ טנעזיוט טגָאזעגנָא ,טנַאה יד
 םהיא ךיא ּבָאה ,לָאמַא ךיז טכַאמ סע, ...ןעמוקעגרָאפ זיא זנוא

 ןַאמרעגנוי ןיימ ."םילּכ יד ןופ סיױרַא-טהענ שטנעמ ַא זַא ,טגָאזעג

 ַא זַא ,ןעוועג הדומ ,טשימעצ יוװ ,לּבלובמ ?עסיּב א ןעווענ זיא

 שטנעמ ַא זַא ,ךיז טכַאמ סע ,טנעה יד ןיא ךיז ייּב טינ זיא שטנעמ

 ,"םולשּב-יאוּב , ןעּבלעז םעד טימ ןוא .,.םיַלּכ יד ןופ סױרַא-טהענ
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 : ךימ ןופ ןעגנאגעגסיורא רע זיא ,רימ וצ ןעמוקעגניירַא זיא רע סָאװ
 עּבלעז יד ,קירוצ טירט עכילטע עּבלעז יד ,ךיז ןעגיוּב עּבלעז סָאד
 .טנעה יד טימ ןעּבייר עּבלעז סָאד ,ןעסנַארעוװער

 ךייַא ייּב ךיא ּבָאה רעמָאט ,טינ לעּביארַאפ ןייֵק טָאה ---
 קנַאד ןעסיורג ַא ...הצע רעד רַאפ קנַאד ַא ןוא ,םייצ ןעמונעגוצ
 ! טנוזעג טייז ןוא ...ךייא

 .טנוזעג טרהָאפ ...סָאוװ רַאפ ַאטינ --





 טוהוופאהממהעסעטסאמא
 יא

 רָאמקָאד ם'ייּב
 יי אוטטיאאוו.

 .1904 רהָאי ןיא ןעּבירשעג





 רָאטקָאד םיייּב

 רהיא :ךאז ןייא ,רעטקָאד ררעה ,ןעטעּב ךייא ?יוו ךיא ---
 סניימ טייקפַאלש סָאד טשינ ,טסייה סָאד .ןערעהסיוא ךימ טלָאז

 ןעסעומש רימ ןעלעוו טייקפַאלש ם'נופ --- ןערעהסיוא רהיא טלָאז
 סע סָאװ ןיא ,ןערעלקפיוא ןייֵלַא ןיוש ךייא לע ךיא .רעטעּפש
 טלָאז רהיא ךיא ?יװ ןעליו .טייקפַאלש ןיימ טהעטשַאּב
 רעטקָאד רעדעי ַא טינ םורָאװ ,ןיילַא ךימ ןערעהסיוא
 טזָאל רעטקָאד רעדעי ַא טינ .הלוח םעד ןערעהסיוא בעיל טָאה
 טשינ ךיז ןעזָאל יז !;עבט א ןעּבָאה םיריוטקָאד .ןעדער ךיז

 ץ'םיוא ןעקוק ,קפוד םעד ןעּפַאט רָאנ ןעסייו ייז .,ןעדער

 ףיוא .טיזיוו ן'רַאפ ןעמענ ןוא טּפעצערד ַא ןעּבײרשרַאפ ,רעגייז
 יד ןופ טינ טנעז רהיא ןזא ,ןעגָאז טרעהענ ךיא ּבָאה ךייַא
 ןוא ,רעטקָאד רעגנוי ַא ,ןעמ טגָאז ,ךָאנ טנעז רהיא .םיריוטקָאד
 ערעדנא יווװ ,לעּברעק ן'כָאנ טנערּבראפ ,טוחל ױזַא טינ ךָאנ טנעז
 וצ ןעמוקעג יקַאט ,סָאד טסייה ,ראפרעד ךיא ןיּב - .םיריוטקָאד
 ,ןיּב ךיא ,ןענָאמ ןיימ חּכמ ןעטלַאה הצע ןייַא ךייַא טימ ךיז ,ךייא

 תמכח יּפלע .ןענָאמ א טימ שטנעמ א ,ךימ טהעז רהיא יװ
 ןעּבָאה ןומ שטנעמ רעדעי זַא ,סיוא וליפא טמוק עירָאטקַאדה
 ןעגָאמ רעד זַא ?ןערָאװעגנ טדערעג סָאד זיא ןעוו רָאנ .ןענָאמ ַא

 טנייה ,טינ ןענָאמ ןייק זיא ןעגָאמ רעד זַא רעֹּבָא ;ןענָאמ ַא זיא
 אמתסמ ןערעפטנע רימ ךָאד רהיא טעװ ?  ןעּבעל סָאד גיוט סָאוװ וצ
 .ךייא ןהָא סע ךיא סייו ?יח הֹּתַא ךחרּכילעּב :קֹוסּפ ן'טימ

09 



 םכולע-םולש 6

 ךיא ,ץימש טּפַאחעג רדח ןיא ךָאנ ךיא ּבָאה "ךחרּכ-לעג , םעד רַאפ
 םהיא ךיז טליוװ ,טּבעל רע ןמזרלּכ שטנעמ א סָאװ ,םעד ןופ סעומש

 ךיא זַא ,ןעגָאז ךייֵא ךיא ףרַאד תמא םעד שטָאח .,ןעברַאטש טינ
 ,סנעטשרע ,םורָאװ ,טשינ ארומ ןייק ללּכ טדיוט ן'רַאפ בָאה ןייֵלַא
 ַאזַא ךיא ןיּב ,תינשהו ,םישש טנַאּפשענרעּבירַא ןיוש ךיא בָאה
 טַאלנ רימ ייַּב ןיא ןעּברַאטש ןוא ןעּבעל ירָאטַאק סָאװ ,שטנעמ

 יו רעכיילנ יאדוא זיא ןעּבעל ,טסייה סָאד .בוט-םוי ןייא ץְלַא
 ?ריא א טרפּבו ?ןעּברַאטש סָאד ?יוװ רעוו םורָאװ ,ןעברַאטש

 ,ּבייװ ַא טימ ,ןייז טנוזענ ןעלָאז ,רעדניק ףלע ןופ עטַאט ַא טרפבו

 ןיּב ןייֵלַא ,רוציקּב .ּבייוו ַא ךָאד רָאנ ,ּבייוו עטירד סָאד שטָאח
 ןופ רָאנ ,אפוג ץינעמַאק ןופ טינ ,טסייה סָאד ,רעצינעמאק א ךיא
 זיא העוו ןוא ךָא זַא ,ןיּב ןוא ,ץינעמַאק ןופ טייוו טינ ?עטדעטש ַא

 ,טסייה סָאד ,ךיא טלַאה ?הימ ַא טלַאה ךיא ,רענלהימ ַא דיא א ,רימ

 ,ןיירַא-טכירק עמ ןזַא ,רהיא טנָאז יו ,םורָאװ ,ךימ טלַאה ?הימ יד
 רהיא טהעטשרַאפ ,דָאר ַא זיא'ס ?ןעמ טָאה הרירּב א .ןעמ טניל

 ץייוו רַאפ זַא ,ןייֵלַא ךיז טנעכערַאּב !ךיז טהערד עס ןוא ,ךימ

 ןעלייטעצ ןעמ זומ ?העמ ןוא ,םינמוזמ טימ ןעלהָאצ ןעמ ףרַאדַאּב
 ןוהט וצ ןוא ,רעהַא לעסּכעװ ַא ,ןיהַא לעסּכעװ ַא ,טידערק ףיוא
 סיּפע טָאה רהיא .,רעּבייו טימ ןוא ,תושפנ עּבָארנ טימ ןעמ טָאה
 יאמל ,סָאד יאמל : ןוּבשחו ןיד ּפִא ייז בעג העג ?רעּבייו בעיל
 ןיִּב סָאװ ? הלח יד יז ייַּב ןעטָארעג טינ זיא סע יאמל ?סענעי
 רעדָא ? ץיח גינעוו ךייַא ייּב זיא ,ךיא גָאז ,רשפא ? גידלוש ךיא
 ייּב זיא רשפא ?ןעווייה עטכעלש ןעוועג ךייַא ייּב זיא רשפא
 ךייַא ףיוא ןָא ךָאנ ןעמ טלַאפ ? ץלָאה סָאנ ,ךיא גָאז ,ןעווענ ךייַא

 ,חיטבמ ךייֵא זיא ןעמ ןוא עטָאלּב רעד טימ ךייא טכַאמ עמ ןוא

 ...ןירַא ּפָאק ןיא הלח יד ןעהילפ ךייַא טעװ לָאמ ערעדנַא סָאד זַא

 ? ןיירַא ּפָאק ןיא הלח ַא ךייַא טהילפ עס ןַא ,בעיל סיּפע טָאה רהיא

 טניימ רהיא רָאנ .סעצינ'מידחאל יד סעט'הנוק יד ןענעז סָאד

 טינ ךיוא ?רעסעּב ןענעז סעקינווָאטרוה יד םינוק יד ,יאדוא
 ?ליוװ ןוא ןירַא ?הימ ןיא טמוק הנוק רעד זַא ,הליחתכל !רעסעּב
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 טנעזיוט טימ ,רעטוּפ א יװ ךייוו רע זיא ,טידערק ַא ןעכַאמ ךיז
 ַא וצ וצ םהיא געל םענ שטָאח ,ןעטנעמילּפמָאק ןוא ךעל'הפינח
 ַא ןֶא ךיז טּבױה ,ןעלהָאצ וצ טמוק סע זַא ,םעדכָאנ ןוא ;הּכמ
 ,ןעמוקעגנָא טעּפש םהיא זיא טרָאּפסנַארט רעד : תונעט ןופ קעטעצ
 ,עלבוט ,רעטיּב ןעוועג זיא להעמ יד ,ןעסירעצ ךיז ןעּבָאה קעז יד
 תונורסח ןהעצכַא -- קעלש טימ תורצ .סע טסייה טרעגעלעגוצ
 טנָאז ,טלעג, "? טלעג ןוא , ! םיצוריּת גיצנַאװצ ןוא ןעּבעיז טימ
 טקיש  ,סָאד טסייה ,קוליס רעּבלַאה ַא "ו ןוּבשה ַא ןיירַא-טקיש ,רע
 -רעביא --  ןענרָאמ ."ןעגרָאמ; :רע טגָאז ,ןענהָאמ םהיא ןעמ
 טימ ןעשארטס ןָא םהיא ןעמ טּביױה  נָאט רעגיטכענ ַא ."ןעגרָאמ
 ןיוש טיג עמ ןא ןוא ,ונ .ןייֵא םהיא ףיוא טיג עמ ןוא טסעטָארּפ ַא
 עמ זַא ןוא ,"טסיל, ַא ןעמ טָאה ?סָאװ ןיא ,רהיא טניימ ,ןייא
 ףיוא גנידסלַא אלימּב זיא ,ןעּביירשרעּביא "טסיל , ן'טימ טמוק
 ךיא גערפ ,ונ !לעסינקַאנק םהיא ףור העג ןוא ,ןעמָאנ ס'ּבייוו םעד
 ? ןענָאמ ןייק ןעּבָאה טינ ןעמ לָאז יו ,ןעטפעשעג עכלעזַא ייּב :ךייא
 סָאד טינ רימ ייּב זיא יז שטָאח ,עניימ רימ וצ טנָאז טסיזמוא טינ
 יו ,ךָאד זיא ּבייוו עטירד סָאד ןוא ,עטירד סָאד זיא יִז ,עטשרע
 יז ןעמ ןָאק ןעכַאמקעװַא ךָאד רָאנ ,טבש ןיא ןוז יד ,רהיא טגָאז
 -ףרַאװ ,חנ ,רימ וצ יז טגָאז ,קעװַא-ףרַאװ, : בייוו ַא טרָאפ ,םינ
 פהימ רעד טימ ןעדניצנָא סע ךיז זָאל .טפעשעג-להעמ סָאד קעװַא
 "! טלעוו רעד ףיוא טסּבעל וד זַא ,ןעסיוו ךיא פעװ ,םענייאניא
 טוג ןיא יז ! ןענערּב ןעלעוו לָאז ?הימ יד ,ךיא גָאז ,עה - עה - ע,
 ,ןיימ ךיא .חנ ,ךיא ןיימ ,יז טגָאז ,סָאד טינ, .,,טריכערטסעג
 ,בוט-םוי ןייק טינ ,תּבש ןייק טינ ,םורַא טספיול ןד סָאװ ,יז טגָאז
 ."לוד טסהילפ סָאװ ?סִָאֹו .דניק ןייק םינ ,בייוו ןייק טינ
 סָאװ .הילפ ךיא סָאװ ,טםינ ןיילַא סייוו ךיא ,םרחּב ךימ טגערפ
 ..? תוחור ידלַא וצ ,עבט ַאזַא רימ יב זיא'ס זַא ,ןוהט ךיא לָאז
 עמ ,רהיא טניימ רעמָאט ...!ןעהערד בעיל ּבָאה ךיא
 טפעשעג א ראפ סָאװ ! ןעמ טָאה תורצ ? ןעהערד ם'נופ סיּפע טָאה
 רימ רַאפ ָאטינ ;ןָא סָאד ךיא םענ ,ןעּבעג םינ רימ טלָאז רהיא
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 ,ץלָאה זיא -- ץלָאה ,קעז זיא --- קעז : ןעפנָארּב רעטכעלש ןייק

 זַא ,ןעניימ יאדוַא טרהעק רהיא .."סעגרָאט ,, זיא -- "סענרָאט

 ? טשינ ןעטפעשעג ןייק רהעמ ןיוש ךיא ּבָאה ?הימ רעד ץוח א

 לעדנאה ,ןֵא ךימ טקוק רהיא יו .תועט ןעסיורג א הליחמ רהיא טָאה

 ןוא ,םהיא ןעקַאה רימ סָאװ ,ףּתוש ַא םענייא טימ ,דלאו טימ ךיא

 רעד ןיא קלח ַא ּבָאה ןוא ,עמרוט רעד ןיא טנַאיװַארּפ וצרלעטש

 טלָאװ רהיא ,טלעג רהיא וצ רהֶאי עַלַא אקוד געלרעד ןוא ,עסקַאט

 אנוש ןייק ךייַא ןיּב ךיא ,שדוח עֶלַא ןענעידראפ ןעשטניוו סע ךיז

 ,ןיּב ךיא ! סיעכחלדוצ ףיוא ?הק -? יז ךיא ףרַאד סָאװ וצ ,יִא .,טינ

 ּבעילוצ ,רימ ייּפ :ןוחצנילעּב רעסיורג ַא ,ךיס טהעז רהיא יו

 ןילַא ןוא טנורג וצ ןהענ לָאז טדָאטש עצנַאג יד יאדּכ זיא ,ןוחצנ

 יװ ,ןיִּב ךיא !סניימ ןערהיפסיוא יּבַא --- ןערעוו ןעבָארנַאּב

 רעטכעלש ןייק טינ ךיז ױזַא אקוד שטנעמ ַא ,ךימ טהעז רהיא

 ,ךימ .סע טסייח ,רעווילשליּפש ַא ,"זירּפאק, רעסיורג ַא רָאנ ,עבטּב

 ןצרעד ןוא ! רעכיז טינ תויח זיא ,דובּכ ןיא ןָא ךימ טרהיר עמ זַא

 ,לָאמַא ןעוועג ןלעּב ַא ןיִּב ךיא .ךיוא ןשקע לעקיטש א ךָאנ ךיא ןיִּב

 "תיּב ןיא זנוא ייַּב "על'תיארחזהּתַא, ןייא רַאפ ,ןערהָאי עטוג יד ןיא

 ןעמ טָאה שרדמה-תיּב סָאד ;ןיירַא טולּב ן'זיּב ןהעג שרדמה

 לָאז סָאװ .סניימ טרהיפעגסיוא יקַאט ּבָאה ךיא ןוא --- טּפשמ'רַאמ

 ,ןעוורענ רימ ייּב זיא'ס !טולּב ַאזַא רימ ייּב זיא'ס ?ןוהט ךיא

 םוצ תוכייש א ,ייז ןעגָאז ,טָאה'ס ןוא ,םיריױטקָאד יד ,ייז ןענָאז

 םורָאוװו .דליוו סיוא סָאד טמוק ?כש יַּפ-ֿפע וליפא שטָאה .ןענַאמ

 תוכימס א לעסיּב ַא ?ןענָאמ ַא טימ ןעוורענ ןָא ךיז רעהעג סָאװ

 ןעוורעגנ ? ןעגָאמ רעד זיא ואוו ןוא ןעוורענ יד ןענעז ואוו ! השדּפה

 ,ךיז טכַאד ,עירָאטקָאדה תמכח יּפ-לע ,ןעטסניימ םוצ ,ךָאד ןענעז

 ךיא סייוו רָאג ךָאד זיא ןעגָאמ רעד ןוא ? ןעריחעג יד ואוו ,טרָאד

 סָאװ ,ךיא גידנע דלַאּב טָא ,טַאש ,.,! גנאג א ךימ גלָאפ --- ואוו

 ךייַא ךָאד ליוו ךיא .טונימ ַא ךָאנ טציז ? ױזַא ךיז רהיא טּפַאװ

 ןעגָאז ןוא ןערעהסיוא ךימ טלָאז רהיא ,טָארוקַא ןעלהעצרעדסיוא

 -םוא רעגיזָאד רעד טָא רימ וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ ,רימ
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 ,םעד ןופ סָאד ןיא רשפא  ,ךיא ןיימ ןענָאמ םעד ןיימ ךיא ,קילג
 וליפא ןוא ,םייה רעד ןיא ָאטשינ ?ָאמנייק ןיּב ,דנו-ענ ןיּב ךיא סָאװ
 רעד ןיא םינ ךיוא ךיא ןיּב ,םייה רעד ןיא ןיּב ךיא ןעוו ,טלָאמעד

 ןערעה וצ רעטכעלעג ַא זיא'ס --- ילש ןהּב ךייַא רעווש ךיא םייח
 ּבָאה ךיא רעדניק לעיפיוו ,טשינ סייוו ךיא --- ןעגָאז וצ הפרח א ןוא

 ַא ןהֶא ,רהיא טרעה ,טוג םינ זיא'ס .ייז טפור עמ ױזַא יוװ ןוא
 ַא רימ ייַּב ןעקוקנָא טלָאז רהיא !ןעטַאט א ןהָא ןוא תיּבה-לעּב

 !רעדור ַא ןהִא ףיש ַא !קעדנָארעּפ ַא טיס ,ערהזןיע ןייק ,בוטש
 ליצמו רמוש טָאנ לָאז ,רעדימראה ַא ,םַארעדַאט ַא טכַאנ יוװ גָאט

 ןופ רעדניק ףלע ,ערה-ןיע ןייק ,ןעדערוצסיוא עלעטרעוו ַא ! ןייז
 ,ןעסייּבנָא רענעי טסע ,ייט טקנירט רעד תעשּב !רעּבייװ יירד
 טּפיינק רעד ,ןעפָאלש םענעי ךיז טסולנ ,ןעווַאד ךיא תעשּנ ןוא

 רעד ןוא ,סגיכלימ ךיז טסולנ םעד ,גנירעה ?יוװ רעד ןוא ,עקלוּב ַא
 ןיא ,ןעסע ךיז טשַאװ עמ זַא ןוא !שיילפ :;לוק ןייא ןיא טיירש
 טיורּב לעקיטש א סָאװ טימ ,רעסעמ ןייק ָאטינ טלָאמער טשרע
 ,םנהיג ַא ,לעמוט ַא ןיא גרַאװניילק ןעשיווצ ןוא ,ןעדיינשוצּפָא
 רעביא ןוא !ןײרַא טלעוו רעד ןיא ףיול םענ שטָאח ,תונירה טימ

 לאמנייק ּבָאה ךיא סָאו ,רהיא טרעה ,םעד רעּביא ץֵלַא ?סָאװ

 רהעז ,ערהדןיע ןייק ,זיא ,סָאד טסייה עניימ ,יז ןוא ,טינ טייצ ןייק
 טינ ךיז ןָאק ,עכייוו א יװ ,עטונ ַאזַא טינ ,טסייה סָאד ,עטוג א
 -ַאֹּב ךיז ןענָאק ןעמ ףראד רעדניק טימ .,רעדניק ןייק טימ ןהעגַאּב
 ייז טלעש יז ,טסייה סָאד ,ּפָאק ן'פיוא רהיא ייז ןעכירק .,ןהענ
 סָאװ רָאנ ,שיילפ רעקיטש סיוא ייז טסייר ,ייז טּפיינק ,ןליפא

 ;עטַאט ןייק טינ ןיא עמַאמ ַא .עמַאמ ַא טרָאפ 4 סױרַא טמוק

 ןַא ,סייוו ךיא .דניק ַא ּפָאטסיימש ןוא רעדינַא-טנעל עטַאט ַא
 רעייֵא ךייַא טָאה רשפא ןוא .ןעסימשענ ךימ טָאה עטַאט ןיימ
 ליואוו זַא זיא 4 רהיא טניימ עשז סָאװ 4 ןעסימשענ ךיוא עטאט

 ,רעסעּב ןעוועגנ ךייַא רַאפ טלָאוו'ס יצ ,טינ סייוו ךיא ! ךייא וצ
 ךיא ?ךיז רחיא טּפַאח סָאװ ...ןעסיימש ןעוועג טינ ךייֵא לָאז עמ
 ןיא סָאד ;טסיזמוא טינ ךיא סע ?העצרעד ךיא .דלשאב נידנע
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 ךיא סָאװ ,ןעּבעל טרַא ןיימ ןהעטשרַאפ טלָאז רהיא ,םעד בעילוצ
 ? גָאמרַאפ ךיא לעיפיוו ,סייוו ךיא זַא ,רהיא טניימ רשפא בעל

 ךילנעמ ןוא ,דיגנ רעסיורג ַא ןוא ,דיגנ ַא דיא ַא ןיּב ךיא זַא ,ךילגעמ

 ךיא זַא -- ?ןעּביילּב אמּתסמ ךָאד סע טעוװ זנוא ןעשיווצ -- זַא

 רָאנ זיא טכַאנ יװ גָאט זַא ?סייוו ךיא ..,רעטנורעד רשפא ןיִּב
 ילפַאט ענעי ,ןעמונעגסױרַא ילפַאט יד ,רהיא טנָאז יו ; טעטַאלעג

 ןָאק עמ יצ ,ןָאק עמ יצ ?ץוריּת ַא סיּפע זיא'ס --- טלעטשעגניירַא
 טָאנ זַא ,ךָאנ טרפבו ?ןעּבענ ןעמ ףרַאד דניק ַא ןדנ -- טינ
 ןעּבָאה םבורּפ ,ֹונַא !וצרעד ענעסּכַאוװרעד ןוא ,רעטכעט טפלעה

 וצ גָאט ןייא ןיא עלַא ,ערה-ןיע ןייק ,ענעסּכַאװרעד רעטכעט יירד
 "נייַא ןענָאק רחיא טעוװ יצ ,ןעהעז רימ ןעלעוו ,ןערהיפ הּפוח רעד
 ,ןיוש רהיא טהעטשרַאפ טנייה ! גָאט ַא ןליפא םייה רעד ןיא ןעציז

 עמ סָאװ ,ןעהילפ ן'טימ ,טהערד עמ סָאװ ,ןעהערד סָאד זיא סָאװ
 ,ןָאגַאװ ןיא גנולהיקרַאפ ַא ןעמ טּפַאח ,טהילפ עמ זא ןוא ? טהילפ
 םעדכָאנ יז טקנערק עמ סָאװ ,אינסכַא רעד ףיוא ערעשטעוו עזייּב ַא

 רענעש רעד טימ ,ןָא ךיז טקעמש עמ סָאװ ,תוחיר יד טנייה .סיוא
 ןיא קילג לעקיטש ַא ?ןענָאמ ַא ןעּבָאה ןיוש ןעמ געמ --- טפול
 -רַאפ טוג ,שטנעמ רעקנַארק ןייק טשינ עבטּב ןיּב ךיא סָאװ ,רָאנ
 סָאװ ,טסַאנס ןיימ ףיא טשינ טקוק .טנענוי רעד ןופ טעוועדנופ
 ןעטפעשעג יד ךימ ןעּבָאה סָאד .ןעקורט ןוא רַאד ױזַא ןיּב ךיא

 ַאזַא ,ע'לדג ַאזַא יקַאט זנוא ייּב זיא בנַא ןוא .טנעקירטענסיוא ױזַא
 טַאהעג ּבָאה ךיא .ןיד ןוא ךיוה עלַא ךיז ןעטלַאה ריס ;סּכואוו
 ערעגננעל וצ רימ ,ךיא יו ױזַא ןעוועג עֶלַא ייז ןענעז ,רעדירּב עכילטע

 א ןעוועג דימּת ,רהיא טרעה ,ךיא ןיּב ןענעוטסעד ןופ .,רהָאי
 ןייק ןופ ןוא ןענַאמ ןייק ןופ טסואוועג טשינ ,שטנעמ רעטנוזעג
 ַא ןופ רָאנ .רעטייוו יאולח ,רהָאי-ץרַאוװש ןייק ןופ ןוא רעטקָאד
 ,ןעליּפ ,תואופר טימ ןעּפָאטש ןעּביֹוהעגנָא ךימ טָאה עמ זַא ,טייצ
 ןייז טימ טמוק רעדנוזַאב רעכילטיא ןוא ,רעטיירק ןוא סעקשָארּפ

 טסייה סָאד ,טעיעד ןעטלַאה לָאז ךיא ,טסייה רעד :האצמה

 ,טסייה רעד ןוא ;רעניצניוװ סָאװ ןעסע לָאז ךיא ,"דעיָאדענ ,
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 טנעז .סָאד טסייה ןעטסַאפ לָאז ךיא ,ןעסע טינ רָאנ לָאז ךיא
 ןוא רעטקָאד ַא םכח רעיינ ַא ןהעג וצ טמוק ? גיטרַאפ ןיוש רהיא
 ןיילא רע ,םינּפַא ! ךס א ןוא ,ןעסע אקוד לָאז ךיא ,ןָא רימ טגָאז
 ,סָאד זַא ,עבט ַאזַא ןעּבָאה םיריױטקָאד עלַא ,הליכא רעד ןופ טלַאה
 א .הלוח םעד ךיוא ייז ןעסייה סָאד ,טנייפ טינ ןעּבָאה ייז סָאװ
 ...ךעלּברעק ןייק ןעגנילש טינ ןעסייח ייז סָאװ ,רָאנ רימ זיא שודיח
 ןעסייהעג רימ טָאה רעטקָאד א רענייא ! ייז ןופ ןערעוו וצ ענושמ
 ; סָאד טסייה ןענַאּפש ,ןיירַא טלעו רעד ןיא ןהעג טאלנ ,ךס א ןהעג
 ןוא -- ןעניל רימ טסייה ןוא רעטקָאד רערעדנַא רעד ןעמוקעג זיא
 רהיא טפרַאד סָאװ ...המהּב רחעמ ןיא ייז ןופ רעוו ,ףערט העג
 רהָאי ַא טעמּכ ,סעּפַאיל טימ טעוװועדָאהעג ךימ טָאה רענייא ?ךס ַא
 :רע טגָאז ,ןערעדנא םוצ םוק ךיא !סעּפַאיל עלָאג טימ רדסּכ

 "'! תומה-םס ַא ךייא רַאפ זיא סעּפַאיל !  םולשו-סח ? סעּפַאיל
 .קעשַארּפ ןעלענ ַא ,קעשָארּפ ַא ךימ טּביירשרַאפ ןוא טהעג רע ןוא
 ךיא ? קעשָארּפ ןימ א רַאפ זיא סָאד סָאװ ,רהיא טסייוו אמּתסמ
 טּפַאח ,רעטקָאד ןעטירד ַא וצ קעשָארּפ ןעלעג ן'טימ ןהעג וצ םוק
 ןוא טּפעצער םעד טינ טסיירעצ ןוא קעשַארּפ ןעלעג םעד טינ רע
 ,רעטיירק ַא רַאפ סָאװ רעּבָא  רעטיירק ןייק טינ רימ טּביירשרַאפ
 ,רחיא טרעה ,טנהעוװעגנייַא ךימ ּבָאה ךיא רעדייא 4? והיא טניימ
 לַאג ענירג יד זַא ,ןעּביולנ רימ רחיא טנעמ ,רעטיירק עגיזָאד יד וצ
 ,רעטקָאד םעד ,ןהעגנֶא םהיא לָאז'ס ! טרהעקעגרעּביא רימ ךיז טָאה
 ךיא תעשּב ,ןעוועשטניוװנָא םהיא געלפ ךיא סָאװ ,ּבלַאה שטָאח
 ןהעז ךימ געלפ ךיא .ןעסע ן'רַאפ עלַא ןעמעננייַא ןעפרַאד ייז געלפ
 6 טשינ טקנירט סָאװ רָאנ ! תומה-ךאלמ ן'טימ השעמ תעשּב
 וצ םוק ךיא ,סיוא ךיז טזָאֿפ ףוס םוצ ...1 טנוזעג בעילוצ שטנעמ
 -ענ ךימ טָאה סָאװ ,סָאד טסייה ןעטשרע םוצ ,רעטקָאד םענעי
 יד טימ עטכישעג יד םהיא ?העצרעד ןוא ,סעּפַאיל טימ טעװעדָאה
 טרעוו --- ,ןעּבעל סָאד רימ ןערעמוארַאפ סָאװ ,רעטיירק ערעטיּב
 ךיילג ,סעּכ ןימ ַא טימ רימ וצ ןָא ךיז טפור ןוא החיצר אלמ רע
 ךָאד ּבָאה ךיא, :עטָאּפַאק יד טעליוקעג ָאד םהיא ּבָאה ךיא יו
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 רהיא טפיופ סָאװ טנייה ,סעּפַאיל ,רע טגָאז ,ןעּבירשרַאֿפ ךייַא
 :ךיא גָאז ?? ןערעדנא םוצ רעטקָאד ןייא ןופ ,רעלוד ַא יו ,םורַא
 ןייק !דירי ן'פיוא רענייא טשינ ךָאד טנעז רהיא !{ טָאש ,טַאש,
 ףרַאד ןעּבעל ןוא ,ןעּבירשעגרעטנוא טשינ ךייַא ןעמ טָאה טקַארטנָאק
 ךיז טָאה ..."! רעדניק ןוא ּבייוו ַא ךיוא טָאה רענעי ,ךיוא רענעי
 ךיא יו ךיילג ,ןעהעז רהיא טלָאז ,רעייפ ַא ןעדנוצעגנָא םהיא ןיא

 ךימ טָאה רע ,רוציקב !סָאװ עדוי ימ טגָאזעג ָאד םהיא ּבָאה

 ןייק, :ךיא גָאז .,רעטקָאד םענעי וצ ןהעג לָאז ךיא ,ןעטעּבעג
 ןייֵלַא ךיא ןָאק ,ןעלעװ לעװ ךיא זַא ;טינ ךיא ףרַאדַאּב תוצע
 רהיא טנייפ .ברַאק ַא קעװא םהיא געל ןוא םענ ןוא ."ןהעג

 רעּבָא ? םינּפ ןיא ןָאהטעג ץימש ַא רימ סָאד טָאה רע זַא ,רשפא

 ,ךעלּברעק בעיל ייז ןעּבָאה ,יִא .בעיל יז ןעּבָאה ךעלּברעק ! אל רָאג
 ייז .ךעלשטנעמ עטסָארּפ ,רימ יו רהעמ ךס ַא !רהיא טרעה

 עס יוװ ,חלוח םעד ןערעהסיוא ,רענײטשַא ,ןעצעזקעװַא ךיז ןעלָאז

 טינ ךיז ןעזָאל ייז .ָאטשינ ייז ייַּב ןיא סָאד --- ןייז וצ רעהעג
 ןעוועג ןעטלעמונַא ךיא ןיִּב טָא .סגירעּביא ןייֵא טרָאװ 8 ןעדער

 ליוו ךיא ,רעטנַאקַאב ַא רערעייַא יקַאט ,רעטקָאד ַא םענייא ייּב

 ,ןעמוקענניירַא רָאנ ןיִּב ךיא ,ןעמָאנ ם'ייּב ןעפורנָא םינ םהיא
 רימ טסייה רע ,ַאחַא --- רעטרעוו ייווצ ןייק ךָאנ טדערעגסיוא טשינ
 ךימ לָאז ךיא ןוא ,דובּכ רעייַא רעּביא טעּב ךיא ,ךיז ןוחטסיוא ןיוש

 פיו רע רשֲאַּב ?ןזיא סָאװ .עקטעשוק רעד ףיוא ןענעלרעדינַא
 ךימ רעה !טוג רהעז ? ןערעהסיוא ךימ טסליוו .ןערעהסיוא ךימ
 סָאד רימ גיוט סָאװ ? ןעדער טינ ךיז וד טזָאל עשז סָאװ !סיוא

 טסּפָאלק וד סָאװ ,ןעּפָאלק ן'טימ ,ךימ טסּפַאט וד סָאװ ,ןעּפַאט

 טנָאז ןעטראו סע !טינ טייצ ןייק רעּבֶא רע טָאה ,ןיינ .?ךימ
 ןייז טימ רעכילטיא ,ןעשטנעמ ךָאנ ריט רעד רעטניח טרָאד ,רע

 -- ערָאפ א ךיא ייּב ןערָאװעג טנייה זיא'ס .,"דערעשטָא
 טשטָאּפ רעד ףיוא רעדָא ,ןהַאּב ן'פיוא ,לידבהל ,יװ ,"דערעשטָא

 ?טינ טייצ ןייק ךיױוא טָאה רהיא ?סָאװ ...סעקרַאמ יד ייּב
 טנעז רהיא ?"דערעשטָא  ןיַא ךיוא רשפא ןיוש זיא ךייַא ייּב
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 ? "ןעדערעשטָא , ֹוצ רהיא טמוק יו ! רעטקָאד רעגנוי ַא ךָאנ ךָאד
 ןעּבָאה רהיא טעוװ ,רהיא טרעה ,ןערהיפ ױזַא טָא ךיז טעװ רחיא זַא
 רהיא טפרַאדַאּב סעּכ ןיא ןוא ...! עקיטקַארּפ ןייק טינ ,שפנ-תמגע
 ךיא .טסיזמוא ,הלילח ,טניימעג טשינ ּבָאה ךיא  .ןייז טשינ ךיוא
 .טסיזמוא ןעננאלראפ ,םולשו סח ,לָאז ךיא סָאװ ,דיא ַאזַא טשינ ןיּב
 ,ףוס ן'זיּב ןערעהסיוא טלָאװעג טשינ ךימ טָאה רהיא שטָאח ןוא
 ן'רַאפ ,ןָא טשינ ךיז רעהעג ןערעדנַא םוצ סנייא ,ןעגעווטסעד ןופ
 טשינ טליוו רחיא ?ססָאװ ...ןעלהָאצַאּב ךייא ןעמ ףרַאדַאּב פיזיוו
 טָאה סיוועג ...ןעטיונ טשינ דלַאװג טימ ךייֵא ךיא פיו ...? ןעמענ
 ...סענַאּפוק ןופ רהיא טּבעל אמּתסמ ...ןעּבעל וצ ןענַאװ ןופ רהיא
 ,ןעפלעה טָאג ךייַא ןָאל ,יתיּתכהמ ,ונ ...ךייַא ייּב טסּכַאװ סע
 -רַאפ ןייק טָאה ! עידַא ...ןעסּכַאװ ןוא ןעסּכַאװ ךייֵט ייּב לָאז'ס
 ףיורעד ...טייצ ןעמונעגוצ ךייַא ייּב ךיא ּבָאה רעמָאט ,טשינ לעּביא
 ..רעטקָאד ַא ךָאד רחיא םנעז
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 ןעכַאמ ךייא טנָאק רהיא ,רימ ןופ ןעכַאל ךייַא טנעמ רהיא ---
 ּבָאה ךיא -- ,טליוו רהיא ביוא ,ךוּב א וליפא ,ןָאטעילעפ ַא רימ ןופ
 ,ןיּב ךיא םורָאװ ,רעהירפ ךייַא ךיא גָאז ,טינ ארומ ןייק ךייא רַאפ
 ךימ קערש ךיא עגידעקערש יד ןופ טינ ,ןָא ךימ טקוק רהיא יו
 ןייק רַאפ ?לטּב טשינ רע ךיא ,רעּביײרש ןייק רַאפ רעּביא טשינ
 ביוה ןוא טַאקָאװדַא ןייק רַאפ ךיז ייּב ּפָארַא טשינ לַאּפ ,רעטקָאד
 טרעידוטש רענעי ,רימ טגָאז עמ ןַא ,ןערעוו וצ ?לעּפתנ ןָא טשינ
 ןיּב ךיא ,טרעידוטשעג לָאמַא ךיוא ּבָאה ךיא רענישזניא ףיוא
 עיזַאנמיג יד ּבָאה ךיא ,תמא .טסיזַאנמינ ַא לָאמַא ןעוועג ךיוא ןיײלַא
 ןיא ךיז טָאה סע .לעדיימ ַא טימ השעמ ַא רעּביא ,טנידנעעג טינ
 ןופ ןעוועג ךיא ןיּב גנוי רענעש ַא) לעדיימ ַא טּבעילרַאפ רימ
 רעמָאט זַא ,סע טסייה ?עדיימ סָאד ,טגָאזעג טָאה יז .(!דימּת
 טלָאװעג ױזַא יז ּבָאה ךיא ןוא .םס ןייַא יז טמענ ,טינ יז ךיא םעג
 רימ ייַּב ןיא יז ,ןעמענ טלָאװעג יז טָאה רהיא יװ ,ןעמענ
 רעּבָא זיא'ס ...ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,הדיחי-תּב ןייק טשינ ןעוועג
 רעדורּב ַא טשימעגניירא ךיז טָאה ,טייוו וצ זנוא ייּב ןעגנַאגרַאפ
 ןַא ,טנַאזעג טָאה ןוא ,קיטּפַא ןייֵא ןופ רָאזיווָארּפ ַא ,רערהיא
 --- ּפִא ךימ רע טסיג ,ענייז רעטסעווש יד קעװַא ךיז ט'מס רעמָאט
 ךיז ,ןעמענ טזומעג יז ּבָאה ךיא ןוא  ...סָאװ טימ ןיוש טסייוו רע
 ןופ טגנַאלרַאפ טָאה יז .יירד רהָאי ַא רהיא טימ טעשטומענּפָא
 ןעקוק טשינ ןוא ,םייה רעד ןיא ןייז לָאז ךיא / ; ןעכַאז ייווא רָאנ רימ
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 םֵאֹו ?טפעשעג ַאזַא בעיל סיּפע טָאה רהיא ...עדמעדפ ףיוא

 ,םינּפ ַאזַא טימ ןעפַאשַאּב טרָאפ ךימ טָאה טָאג זַא ,ןוהט ךיא לָאז

 ? הִרּפּכ יד רימ ךָאנ ןענעז ךעלּבײװ עּלַא טימ ךעלדיימ עֶלַא זַא

 --- בעיל ךימ טָאה עמ ,טשינרָאג ...! הלילח ..? סָאװ טניימ רהיא

 יו ,ךימ ןעמ טלַאּפַאּב ,רהָאפ ךיא ואוו ,םוק ךיא ואוו .ףוס ַא ןוא

 יזַא ?סָאװ רשאֹּב .ּפָאק םעד ּפָא רימ ןעסע םינכדש ,ןענעיּב יד

 א ,גנוי רענעש ַא ןוא ,רעניטנייה ַא ןַאמרעגנוי א ןיִּב ךיא יו

 ןוא ,רענעידרַאפ רעשּביה ַא ןוא ,ןעמָאנ לעקיטש ַא טימ ,רעטנוזעג

 ןעליוו ןכל ,ענּבָאדַאּפ ואמָאט יא ,עטָאלּב רימ ייּב זיא לעּברעק ַא

 ךיז םעּפעשט, :טשינ אמּתסמ ךיז ךיא זָאל ! ןעטליגּפא ךימ ייז

 ן'הנעט ..."! טהירּבענּפָא לָאמנייא ןיוש ךימ ּבָאה ךיא ,ךיא גָאז ,ּפָא

 ןעקוקנָא טעװ רהיא זַא ,ןערהַא ךייַא טעװ סָאװ, :רימ טימ ייז

 קוק ?ךאז ַאזַא ןופ ּפָא ךיז טגָאז רעוו ,ונ ...?? ?עדיימ ַא ךָאנ

 ,ךימ ןָא ןעקוק ךעלדיימ ווא ,ךעלדיימ ןָא ?ייוורעד ךיא

 טהעז רהיא יװ ,ךיז ןעגנעה ,ערעדנַא סָאד רַאּפ סנייא ךיז ןענָאלש

 !עלַא רעּבִא ,ךימ ןעליוו עֶּלַא ! רימ ףיוא ךיז ןעננעה ,ןעּבעל ךימ

 ליוו ךיא זַא ,ךימ ןעליוו ייז סָאװ ,סױרַא רימ טמוק עשז סָאװ

 ךיא רָאנ ,טינ רענייק טסייוװ --- ליוו ךיא סָאװ ,יד זַא ?טינ ייז

 יקַאט ךייַא ךיא ליוו סָאד ןוא ,קנערק ןיימ זיא סָאד ןוא ןיילא

 זנוא ןעשיווצ זַא ,ךייַא ןעטעּב יקַאט סגעוונייא ןיא ןוא ,ןעלהעצרעד

 "עג ךייֵא ךָאד ּבָאה ךיא -- רימ תמחמ טשינ .ןעּביילּב סָאד לָאז

 ,טַאלג רָאנ .טינ ארומ ןייק ךיא ּבָאה "ןעּבײרשַאּב , ראפ זַא ,טגָאז

 ,סע טסייה ,ךייַא רהיא טָאה סָאד טא ...? סע ןעמ ףרַאד סָאװ וצ

 .ןילַא חשעמ יד ןעלהעצרעד ךייַא ךיא לעוװ דניצַא ,חמדקה א

 ךייַא לעװ ךיא זַא ,אמּתסמ ןיילַא ןיוש רהיא טהעטשרַאט סָאד

 ןענאוו ןופ ןוא ,זיא יז סָאֹוו ןוא ,זיא יז רעוו ,ןעגָאז טינ

 ןוא ,לעדיימ ןעש א אקוד ןוא ,?עדיימ ַא ,יז זיא הבקנ ַא .זיא יז

 א ,רעטומ רעד טימ טציז ;ךַאּבענ המותי ַא ,סמערָא ןייֵא אקוד

 ,עיצַארָאטסער עשידיא ַא טלַאה ;ענעש ַא ךיוא ,הנמלַא עגנוי

 רהיא יװ ,ןיּב ךיא שטָאח ,ןעסיוו רהיא טּפרַאד ,ךיא ןוא ,רׁשּכ
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 ,רענעידרַאפ רענעש ַא ןוא ,רעגיטנייה א ןַאמרעננוי ַא ,ךימ טהעז

 ןעגעווטסעד ןופ --- ,ענּבָאדַאּפ ואמָאט יא ,עטָאלּב זיא לעּברעק ַא ןוא

 ּבָאה ןוא קידצ ַאזַא ןיּב ךיא תמחמ טשינ ,רשּכ אקוד ךיא סע
 רימ םיה ךיא ,טושּפ ,רָאנ ,טעשטיווק סָאװ םעד רַאפ ארומ הלילח

 עשידיא יד ןענעז ,סנעטייווצ ןוא ;סנייא זיא --- ,ןעגָאמ םעד פא

 -סער ַא יז טלַאה ,ָאזלַא ...ךיוא ט'מעט'ַאּב רחעמ יקַאט סנעסע

 ; ןילַא טקַאּב ןוא ןיילַא טכָאק ןוא ,סע טסייה הנמִּלַא יד ,עיצַארָאט

 רָאנ .שיט םוצ ןיילַא טגנַאלרעד ,סע טסייה רעטכָאט יד ,יז ןוא

 ןעמ טגנַאלרעד יוזַא יוו !ןעטרָאד ןעמ טכָאק יוזַא יוו

 -עמעש עס ןוא טלעקניפ עס ,ךייא ךיא גָאז ,טגניז סע ! ןעטרָאד

 ןעסע סָאד ױזַא טשינ .ןעגינעגרַאפ ַא זיא ןעסע וצ טרָאד - ! טריר

 ענייא -- רעטכָאט רעד טימ רעטומ יד ןעקוקנָא סָאד יװ ,ןיילא

 טהעטש ! לעּבייוו ַא ןעקוקנָא טלָאז רחיא ,רערעדנַא רעד רַאפ רענעש

 ױזַא ,שירפ ױזַא סיוא טהעז ןוא ,טקַאּב ןוא טכָאק ,ןעוויוא םייּב

 -ליז ןוא דלָאג -- טנעה !יינש רענעלַאפעג --- םינּפ ַא ! רעביוז

 עמ ןַא ,חיטבמ ךייֵא ןיִּב ךיא .!םאלפ-רעייפ -- ןעגיוא !רעּב

 ךייַא טלעטש טנייה ..,! ןעּבעילרַאפ ךיוא רהיא ןיא ךָאנ ךיז ןָאק
 רָאלק רחיא טנעז יצ ,טינ םייוו ךיא ...לערעטכעט ַא ס'רהיא רָאפ

 ...ךיא סעומש ,"לעדיימ תוכלה, ןופ סעומש ךיא ;םינינע יד ןיא

 -שעּפמַאּפ רָאנ --- ייווצ ךעלקעּב ,ךלימ ןוא טוב --- ?ע'מינּפ ַא

 ,לערעּפ --- ןהייצ ,דייז --- רָאה ,ייווצ ןעשרַאק -- ןעניוא ,ךעלעק

 סעדעי ןעשוקוצסיוא ףיוא --- ?עטנעה ַא ,רעטסַאּבלַא -- זלַאה ַא

 ---דניק ןיילק ַא ייּב יװ ,ףױרַא-טקוק לעּפיל עטשרעביוא סָאד ,דעילג

 ןיא סעלַא ,סעֶלַא :ךייַא גָאז ךיא ?לָאמַא ןעהעזעג רהיא טָאה

 -ןצסיוא ףיוא לעדָאמ ןימ ַא רָאנ סיּפע יקַאט ,טצינשעג ,טסָאטעג
 ..."! טעקיּפעצ טרעוו ןוא טקוק ,טַאנ, : טדער רענייא יװ ,ןעלעטש
 ךעלּבירגח טימ לערעטכעלעג ַא סנענייא רהיא יז טגָאמרַאפ וצרעד

 עצנַאג סָאד הטרעוו ןיוש זיא ןייֵלַא סָאד סָאװ ,ךעלקעּב יד ןיא

 רעד ןוא ,טכַאל רהיא ;גנידסלַא טכַאל ,טכַאל יז זַא םורָאװ ,טלעג

 סָאד -- ןעכַאל טנעוו יד ןוא ,ןעכַאל ךעלקנעּב יד ןוא ,טכַאל שיט
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 ,ונ .סָאד ןיא לערעטכעלעג ןימ אזַא טֶא !טכאל ןעבעל עצנַאג

 ...! טנייפ סָאד טָאה ןוא ןָא סעכלעזַא טקוק טהעג ,הּברדַא
 - ם'נופ טעמּכ ּבָאה ךיא ,ןעהיצ גנַאל ךייַא ךיא לָאז סָאװ ,ללּכה

 טושּפ ;רעטכָאקעג ַא ןיּב ךיא זַא ,טלהיפעג ןָא גָאטימ ןעטשרע

 טפרַאדַאּב ,לעדיימ ַא רימ ייּב שטָאח ! ןיוש ןוא --- טכָאקענּפָא

 ןוא ..גיַאדיַאיַא אזַא טינ סיּפע זיא ,ןהעטשרַאפ ןיילַא ןיוש רהיא

 ."נייק ךיא ּבָאה םעד ןופ -- "ןַאמָאר  ,"עּבעיל, : תוישעמ ענעי

 ' ..,9 טינ סָאװ רַאּפ ,יתיּתכהמ --- ױזַא ,טשינרָאג .ןעטלַאהעג טינ לָאמ
 ַא רַאפ טסַאּפ סָאד !עפ -- םעד ּבעילוצ ךיז ןעסיש ןהעג רָאנ
 . ןייק רַאפ ,רהיא טגָאז יו ,טשינ ,סאלק ןעטסּכעז ןופ לעטסיזַאנמיג

 | ...ןױשרַאּפסנַאמ
 ַא ןעּבעגעג ךיא ּבָאה ,רעטכָאקעג ַא ןיּב ךיא זַא ,טלהיפרעד

 ןעטעבעג, ,ןֶא ךיז טפור סע יוװ ,טשינ ,טייז א ףיוא רעטומ יד םענ

 -ךָאנ רָאנ ...ענידנעּפַאח יד ןופ טשינ ןיּב ךיא !ןיינ .,.,?טנַאה ַא

 ּבָאה ןוא ,.,טינ טדַאש ןענָאװ ןיא ּפַאט ַא ,רהיא טנָאז יו ,טיג

 ואוו ,רעהַאדןיהַא ,ןעוו ןוא סָאװ, :;ןײרַא-דער א רחיא טימ ןעּבעגנעג
 ךיא לָאז ואו, :יז טגָאז ,.,"? רעטכָאט רעד טימ רחיא טלַאה
 ,תילכּת ןופ סעומש ךיאה :ךיא נָאז ??ןעטלַאה רהיא טימי
 רהיא ראפ ןעגרָאז ךיז ןעמ ףרַאד ,יז טנָאז ,יאדוַא, ..."ךיא סעומש

 טָאה יז יו ..?עטגרָאזרַאפ ַא ,יז טנָאז ,ןיוש ןיא יז ? תילכּת
 סיּפע ןעּבענעג ךימ סָאד טָאה ,רעטרעוװ עגיזָאד יד טדערעגסיוא
 ןיא יז ,ךיא גָאז ,טסייה סָאװ, :ןיירַא ןעצרַאה ןיא ךָאטש ַא יו
 ךַאפ סָאװ ,רימ וצ יז טכַאמ ,ךָאד טהעז רהיא , ?? עטנרָאזרַאפ ַא

 עניזָאד יד וצ טַארוקַא ןוא .,,7!ןיא סָאד המשנ עגידעגרָאז א

 ןוא ,סע טסייה רעטכָאט יד ,ןייֵלַא יז אממסמ ןָא-טמוק רעטרעוו

 ,ךעלעקניוו עלַא ןיא גיטכיל טרעוו ,ןָא-טמוק יז זַא
 רעד וצ יז טנָאז -- ?ףסוי ךָאנ ןעוועג טשינ ,עמַאמ ---

 .טימ סיּפע סיוא-דער א יז טוהט "ףסוי, ןעמָאנ םעד ןוא .רעטומ
 .ַא רָאנ סיוא-טדער גנַאזעג ןימ ַאזַא טימ ,גנַאזעג ןימ םענדָאמ ַא
 ךיא ,טסייה סָאד ,ךיא ןיימ יוזַא ...ןתח רהיא ןופ ןעמָאנ םעד הלּכ
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 סָאװ ,לָאמ סנעי רָאנ טשינ ןֹוא .ױזַא זיא'ס זַא ,טגייצרעביא ןיּב

 סיורשא-דער ַא ןעבעגעג טָאה יז ןעוו ,לָאמ עלַא ;ךייַא להעצרעד ךיא
 יו סיּפע רהיא ייּב ןעמוקעגסיוא סָאד ןזיא ,"ףסוי, ןעמָאנ םעד

 ןיא סָאד ?טהעטשראפ רהיא ."ףס-וי} :גנַאזעג ןימ ַא טימ

 ..1 "ףס - וי , זיא סָאד ,"ףסוי, טָאלג טינ

  "ףסוי, טרעהעג רָאנ ךיא ּבָאה לָאמ עלַא ןוא םוטעמוא ,ץרוק
 טרָאװ עטשרע סָאד זיא ,ןעסע טצעזעג ךיז ןעמ טָאה .."ףסוי , ןוא

 .. ןייז טינ טנייה טעװ ףסוי ../7ףסוי ןיא ואו, :;ןעװעג
 ןיא ףסוי, .."ןעּבירשעג טָאה ףסוי, ..."טנָאזעג טָאה ףסוי,

 .. ןעבעגעג טָאה ףסוי; ..,"ןעמונעג טָאה ףסוי,/ ..."ןעמוקעג
 טא ןעקוקנָא ןעלעוו ןיוש טְלָאװ ךיא ! ףסוי - ףסוי ,ףסוי - ףסוי

 ...} טָאה רע םינּפ ַא רַאפ סָאװ ןעהעז ,"ןע'פסוי, םעד
 םעד טָא ּבָאה ךיא זַא ,רעּבלעז ךיז ןוכ ךיז טהעטשרַאפ

 ךיז רע רהעק סָאװ שטָאח ,ןיּפש .ַא יו ,ןעגָארקעג טנייפ "ןע'פסוי ,
 ַא יאדוא ,ןעטרָאד ?עננוי ַא סיּפע !ךיא סייו ? רימ טימ ןָא
 יו ,"ךעלעקנעי , יד ןופ רעדָא ,"טייל-חרבח, יד ןופ ?ןאמ-הרבח,

 --- ?ףעלעקנעי יד, ,לערעטכעלעג רהיא טימ ןעפורנָא ייז טגנעלפ יז
 סָאד .ןעטסָאמעגנָא יו ,ךייא ךיא גָאז ,ייז רַאפ זיא ןעמָאנ רעד
 עניילק ענרָאמ סיּפע ,ךעלעקנעי יוװ רהעמ טשינ יקַאט ןענעז

 סָאװ ,ךעלעשטנעמ טרָאס םעד ןופ ןעטסניימ םוצ ,ךעלעשטנעמ

 סָאװ ,סָאד טארוקַא --- ךעלדמעה עצרַאוװש ןֹוא רָאה עננַאל ןעגָארט

 טכַאד ,ןיילַא רהיא .טינ ?עּביארַאפ ןייק טָאה .,.,טניימ ּבָאה ךיא
 ביוא ןוא ,לעדמעה ץראוש א טימ רָאה עגנַאל ךיוא טנַארט ,ריפ
 לָאז ךיא .תועט א הליחמ רהיא טָאה ,ןעש זיא'ס זַא ,טניימ רהיא

 זיא טעלישז ןעסייוו ַא טימ "גניקָאמס , 8 סָאװ ,תוכרּב יד ןעצָאה
 ךיז טלעטש ,לעדמעה ץראווש א העזרעד ךיא זַא ,ךיא  ...רענעש

 ..ןעזיוה ענעּבירעגסיוא ,דובּכ רעיא רעּביא טעּב ךיא ,ךָאפ רימ
 ךיא !טנָאזעג ?טנַאזעג טינ סע ייז בָאה ךיא ,רשפא טניימ רהיא

 ןענ'הפנח ןייק ָאטשינ זיא רימ ייּב ,רעכילטנעפא ןייֵא שטנעמ א ןיִּב

 יז --- ןענָאז וצ רימ ףיוא סיּפע רהיא טָאה .,ךיז ןעקעלרעטנוא ןייק ןוא



 םכולע-םולש | 112

 ,טנייפ רָאנ ּבָאה ךיא .ןעגיוא יד ןיא ךיילג ןעגָאז רימ רהיא טנָאק

 טרָאװ ן'רַאפ ,ךיא .?יושזרוּב , ַא ןיִּב ךיא זַא ,רימ טגָאז עמ זַא

 סָאװ ...! ןירַא קַאּב ןיא ןיירַא-רהָאפ ַא ןעּבעג ןָאק ,"יושזרוּב

 .עלַא טימ ךיילג שטנעמ ַא ןיִּב ךיא ? ךיא ןיּב יושזרוב ַא רַאפ

 עלַא ןעייל ךיא םורָאװ ,גנידסלַא סייוו ןוא גנידסּלַא העטשרַאּפ ךיא

 טימ ךיילג ךיא ןעייל ןעטעזַאג עיינ עגיטנייה עלַא טימ ,ךעלכיּב

 סָאװ ,רַאפרעד 4 יושזרוּב ַא רַאפ ךיא ןיּב סָאװ טנייה --- ,ןעמעלַא

 ַא -- רהיא ןוא ,טעלישז ןעסייוו ַא טימ "גניקָאמס , א גָארט ךיא

 ענעי ַא טָא ןיימ ךיא ,ךייַא טינ ןיימ ךיא ??עדמעה ץרַאוװש

 ...ךייַא ?העצרעד ךיא סָאװ ,ןע'פסוי םענעי ַא טימ ,"ךעלעקנעי;

 ינימ עכלעזא שיט ם'ייּב לָאמ עכילטע טָאהעג ייז טימ ּבָאה ךיא

 יז זַא ,ןעהעזעגסױרַא טוג ץנַאג ךיא ּבָאה ייז ןופ סָאװ ,ןעכערּפשעג

 ,רהיא טגָאז יו ,ץרַאה ַא .ייז ךיא יו טקנוּפ ,בעיל ױזַא ךימ ןעּבָאה

 ךיא סָאװ ,ייז ןענַאזסױרַא ןחעג ,טשינרָאנ רָאנ .ץראה א טלהיפ

 בנַא ןוא ;בביוחמ טינ ךיוא ךיא ןיּב --- גינעווניא ךיז ייּב גָארט

 -נייַא טלָאװעג ,טעשטנָאלעגוצ ?עסיּב ַא ייז וצ יקַאט ךימ ךיא ּבָאה

 םעד כעילוצ יוװ ,ייז ּבעילוצ ױזַא טשינ ,הרבח ןיא ךיז ןעפיוק

 ּבעילוצ יו ,"ןע'פסוי, םעד ּבעילוצ ױזַא טשינ ןוא ,"ןע'פסוי,

 יז סָאװ ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,ןעסָארדרַאפ טָאה ךיפ !רהיא

 ןעּבעגעג רימ ּבָאה ךיא ןוא ,ליומ ם'נופ סױרַא טשינ םהיא טזָאל

 לעמיה ם'נופ רענייטש ,לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא :טרָאװ סָאד

 ןענעקַאּב ךימ זומ ךיא --- ןערהעק ךיז לָאז טלעוו יד ,ןעלַאפ ןעלָאז

 .םניימ טרהיפעגסיוא ּבָאה ךיא ןוא ! ןױשרַאּפ ןעגיזָאד םעד טימ

 ןייק ָאטשינ רָאנ זיא ,ךאז ַא ןחעגרעד סיּפע ליוו ךיא זַא ,רימ ייּב

 ,ןַאמרעגנוי ַא ךָאד ןיִּב ךיא .טינ ןעמ טסעומש טלעג ןופ .ץוריּת

 ,רענעידרַאפ רענעש ַא ןוא ,רחוס ַא ,טגָאזעג ןיוש ךייַא ּבָאה ךיא יו

 ...ענבָאדַאּפ ןאמָאט יא ,עטָאלּב זיא ?לעברעק ַא ןוא
 הרבח ןיא ךיז ןעפיוקנייַא זַא ,רעּבלעז ךיז ןופ ךיז טהעטשרַאפ

 רימ ןיּב ךיא .טניימ רהיא יוװ ,גנירג ױזַא טשינ ןעוועג רימ זיא

 -נָא ךיא ּבָאה תליחּת .טירט ייּב טירט ,עקנילָאװַאּפ ;טגנַאנעג
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 ,ץפיז ַא טימ ,דצה ןמ ױזַא טרָאװ ַא ןײרַא-ףרָאװ ַא ןוחס ןעּביהעג
 ףיוא זַא ,שינערעהוצנָא ןעּבעג ,ללּכה תורצ ףױא ץכערק ַא
 -ַאֹּב עמ ןַא ,עלָאר ןייק טלעג רימ ייּב טלעיּפש ןעכַאז עכלעוַא
 -ךַאפ רהיא ,ןעפרַאװסױרַא ןעמ זומ ,לעּברעק ַא ןעפרַאװסױרַא ףרַאד
 -טמענ , רענייא ?לעּברעק א "ןעפרַאװסױרַא , טסייה סָאװ ,טהעטש
 ,פעברעק ַא ?סױרַא-טפרַאװ, רערעדנַא רעד ,?עּברעק ַא ?סױרַא
 ןעּבעגעג :ןעפורעגנָא טרעוו "ןעפרַאװסױרַאא !קוליח ַא זיא'ס
 -יא :עּבטמ יד סױרַא-םענ ַא ןוא עלעטייּב סָאד סױרַאזּפַאח ַא
 ױזַא טָא !טלהעצעג טשינ --- סע טסייה ,ךייַא טָאנ --- ,עיטלָאװ
 ,טלָאמעד רָאנ ,ךיז טהעטשרַאפ ,לָאמ עֶלַא טשינ ;ּבעיל ךיא ּבָאה
 ַא סיורַא-ףרָאװ א ןעבעג ףרַאד עמ ןעוו ,טלָאמעד .ףרַאד עמ ןעוו
 רָאט ,רעטרעדנוה ַא וליפא יצ ,רעגיצפופ ַא יצ ,רעגיצנַאװצנואפניפ
 ןוא עינַאּפמָאק ַא טימ טציז רהיא ,לשמל .,ןערעטיצ טינ טנַאה יד
 טגנַאלרעד עמ ןוא ,ערעשטעוו ַא רַאפ רעדָא גָאטימ ַא רַאפ טלהָאצ
 רעד ףיוא קוק ַא ּפַאח ַא ןעבענ רָאנ רהיא טפרַאדַאּב ,ןוּבשח ַא ךייַא
 ;שרעדנַא סיּפע ןופ השעמ תעּב ןעדער ןוא הרוש רעטשרעטנוא
 ,ןעלהעצ טשינ רהיא טפרַאדַאּב ,ּבָאנסױא ךייַא טגנערּב עמ זַא ןוא
 -נעל ַא ןוא םענ א ןעבעג רָאנ ,סעלעּביצ רַאפ ענידיא-קרַאמ ַא יו
 טחעטשראפ ,זיא ןעבעל סָאד !ןיוש ןוא --- ענעשעק ןיא ןיײירַא
 .; ןעכַאמכרוד ,ןהעגכרוד םהיא ףרַאד עמ סָאװ ,רדח ַא ,ךימ רהיא
 ךיא זא ,ךיז ףיוא ןעגָאז געמ ךיא !ןענָאק ןעמ ףרַאד ןעּבעל
 עמ ואוו ,סיוא ואוו ןוא ןייֵא ואוו סייוו ךיא םורָאװ ,ןעּבעל ןָאק
 ךיא זַא ,רעכיז ןייז טנָאק רהיא ,טשינ ףרַאד עמ ואוו ןוא ףרַאד
 טשינ רהיא טעװ רימ ףיוא ןוא ,לָאמנייק ןעצלַאזרעּביא טשינ לעװ
 .רהיא ? גישיילפ ךיא ןיּב יצ ,גיכלימ ךיא ןיּב יצ ,לָאמנייק ןענעקרעד
 טלָאװ ,"ךעלעקנעי, יד ןעשיווצ טלָאמעד ןעהעז ןעוועג ךימ טלָאז
 עלַא טימ ךיילג ?עלעקנעיא ַא ןיִּב ךיא זַא ,ןעניימ סיוועג רהיא
 טשינ רימ ךיא ּבָאה רָאה עגנַאל ןייק ,טסייה סָאד ."ךעלעקנעי,
 ןיּב ךיא ;  ןָאהטעגנָא טשינ ךיא ּבָאה לעדמעה ןייק ןוא ,טזָאלרַאפ
 ,טעלישז ןעסייוו ןעּבלעז ן'טימ גניקָאמס ןעּבלעז םעד ןעגנַאנעג
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 טימ טריסערעטניא ךימ בָאֹח ךיא ?ןעד סָאװ רָאנ .טציא סָאװ

 ייז סָאװ ,םעד ןופ טדערעג ּבָאה ןוא ,טריסערעטניא ייז סָאװ ,ץלַא

 -יגאער , ..."םקרַאמ, ..."לעּבעב, ..."טַאירַאטעלַארּפ , :ןעדער

 לָאמ עלַא ןעּבעגעג ךיז ןעּבָאה רעטרעוו עכלעזַא המודכו ..."ןער

 רהעמ סָאו ! גידריווקרעמ ןוא -- לעּברַא ם'נופ רימ ייּב טָאש ַא

 ןופ ךיז ייז ןעּבָאה רהעמ ױזַא ,טעשטנָאלעג ייז וצ ךימ ּבָאה ךיא

 ענעי טימ ןעטיש ןעּביױהנֶא געלפ ךיא תעּב ,טרעטייוורעד רימ

 -ער, ..."םסראמ, ..."לעּבעּב ..."טאירַאטעלַארּפ, :רעטרעוו

 ,ליטש ןערעוו ?ךעלעקנעי, יד זַא ,טקרעמַאּב ךיא בָאװ ,..."ןעריגא

 תעּב ךיז ןעגינייר ,ערעדנַא סָאד ףיוא סנייא הנושמ סיּפע ןעקוק

 רימ ייּב ייז ןעּבָאה טלעג !רהעמ ךָאנ ןוא ...ןהייצ יד השעמ

 טפרַאד ,גָאטשרענָאד ןוא גָאטנַאמ עלַא .לָאמ עלַא ןעמונעג אקוד

 ךיא ןיּב לָאמ עלַא ןוא ,ןעטרעצנָאק ןעוועג ייז ייּב זיא ,ןעסיוו דהיא

 טעוװ "ןעמלעטנעשזד רעד, -- : רעייפ ן'פיוא רעטשרע רעד ןעוועג

 ַא רַאפ עהייר עטשרע טעליב ַא ןעמענ ךיוא טנייה אמּתסמ

 ? לערעיירד
 ייֵז ייַּב ךיא ּבָאה ןעמָאנ רעדנַא ןייק --- "ןעמלעטנעשזד רעד,

 .גָאטשרענָאד ןוא גָאטנַאמ עלַא ןעמענ טזומעג טָאה -- טאהעג טינ

 רַאפרעד ?טאהעג רע טָאה הרירּב ַא ,?ערעיירד א רַאפ טעליב א

 -נעי, יד תעּב ןעמוקניירַא טגעלפ "ןעמלעטנעשזד , רעד זא ,רעּבא

 ןערעװ טגעלפ ,סעומש ַא ןעטימ ןיא ןעטלאחעג ןעּבָאה "ךעלעק

 עמוטש !לָאמנייק טדערעג טינרָאג טָאה עמ יװ ךיילנ ,טש ,ליטש

 -נעשוד , טעד זא ,רעּבלעז ךיז ןופ ךיז טהעטשראפ ...{ ןעשטנעמ

 רע טָאה סָאװ רָאנ ,ןעטָארּבעג ןוא טנערּבעג סָאד טָאה "ןעמלעט

 ךיא דלַאּביװ זַא ,טגָאזעג ךייא ךָאד ּבָאה ךיא ?ןעכַאמ טנַאקעג

 יױזַא .רעייט ןייק ןטחראפ טשינ רימ ייּב זיא ,ןחענרעד סיּפע ליוו

 שטָאח ,הרבח וצ טעשטנָאלעגניירַא ךימ בָאה ךיא ,טיידּב ױזַא ,גנַאל

 א ףיוא ייז ייּב ןייז ןצ טּביולרעד רימ טָאה עמ זט ,לעיפ יוזא ףיוא

 ןעטלַאה "ףסוי, טעוװ ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה ,טרָאד --- ?עיסוקסיד

 "רעד ּבָאה ךיא זַא ,החמש ןיימ ןהעטשראפ רהיא טנַאק ...עדער 8
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 "ןע'פסוי, םעד טָא ןעהעז ןייז הכוז ?עו ךיא ?ךַאז ַאזַא טבעל
 ...! ןעדער ןערעה םהיא לעוװ ןוא

 -- ןייז יז טעװו ןעוו ןוא עיסוקסיד יד ןייז טעװ ואוו
 רָאג ייז ּבָאה ךיא .ןעסיוו ייז ייּב טנַאקעג תוּכמ ןעמ טָאה סָאד
 טעװ עמ ןַא ,טסואוועג ּבָאה ךיא :ןליפא ןעגערפ טלָאװעג טינ
 ,"ךעלעקנעי, יד ייּב  .ןעגָאז רימ טעװ עמ ןוא ןעמוק אמּתסמ
 ןושל רעייז ףיוא .דוסּב וצ גנידסלַא טהעג ,ןעסיוו רהיא טפרַאד
 עגיזָאד סָאד קנעדעג ךיא --- "ןעשייריּפסנָאק , ןעפורעגנָא סע טרעוו
 ןיא ךיז ייּב ןעּבירשרַאפ סע ּבָאה ךיא .גינעווסיוא ףיוא טרָאװ
 ךלַאּב סע ךיא והט ,טרָאװ ןעש ַא רעהרעד ךיא זַא ,ךיא .לעכיּב
 ץינוצ טעוו סע ּביוא ,לעכיּב ןיא ךיז וצ ןיירַא-ּביירש ַא ןוא םענ ַא
 ,טינ יאדוא ןעדָאש רָאנ ;טינ ךיא סייוו --- ןיינ רעדָא ,ןעמוק

 סָאד ןיא תֹּבש ,גָאטרעמוז םענעש ַא ןיא לָאמנייא ,ללּכה
 עצראווש טימ ,"ךעלעקנעי, ייווצ רימ וצ ןיירַא-םוק ַא ןעוהט ,ןעוועג
 "! טמוק  :סױרַא-ףור א ךימ ןעוהט ןוא ,ךילטנייוועג ,ךעלדמעה
 ..2!זנוא טימ טמוק ?ןָא ךייַא ס'טהענ סָאװ, 27 ןיהואוו,
 זָאל ַא ןָאהטעג ךיז ןעּבָאה רימ ןוא ...ןהעג ןעמ זומ ,טשינ טפלעה
 ,ןיירא דלַאװ ןיא יקַאט ןוא ,סיורַא טדָאטש רעד רעטניה טייוו-טעה
 "עלעקנעי , רעדנַא ןייַא לָאמ עלא רימ ןענעגעגַאּב ןחענ תעשּב ןוא
 טוהט ןוא טייז-וצפ ןייק טשרמולּכ טקוק ,םיוּב ַא רעטנוא ןעציז
 ,ןעגָאז .."!סקניל,ג :רעדָא ?!סטכערג :סיורַאעקרומ ַא
 ןעמ טָאה סָאװ ; טײקשירַאנ ַא זיא --- טאהעג ארומ ּבָאה ךיא זַא
 טינ סיּפע רימ זיא'ס ,טאלג רָאנ ?ןעדיא ַא ראפ ןעּבָאה וצ ארומ
 א טימ ,רחוס ַא ןאמרעגנוי ַא ,ךיא סָאװ ,השעמ יד ןענַאטשעגנָא
 זיא לעּברעק ַא ןֹוא ,רענעידרַאפ רענעש ַא ןוא ,ןעמָאנ לעקיטש
 ,ךעלגנוי ןופ ןערהיפ ןעזָאל ךימ לָאז ,ענּבָאדַאּפ ואמָאט יא ,עטָאלּב
 ...}טהעטשראפ רהיא - ! "ךעלעקנעי

 ןעגנאגעג ,ןעגנַאגעג ןוא ןעגנאגעג ןענעז רימ ,ךייא גיוט סָאװ
 ,ננַאל יוזא ,סיואדדלַאװ ,ןייַא-דלאו ,רהחיא טגָאז יו ,ןעגנַאגעג ןוא
 ןעכיוה ןעסיורג א וצ ןעגָאלשרעד ךיז ןעּבָאה רימ זיּב ,טיירּב ױזַא
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 םעד ףיוא טרעטעלקעגפיורַא ןעּבָאה רימ זאט טשרע ןוא .נרַאּב

 ןעהעזרעד ךיא ּכָאה ,ּפָארַא-נרַאּב זָאל ַא ךיז ןעּבעגעג ,גרַאּב ןעניזָאד

 רעד ףיוא ןעסעזעג ןענעז סָאד ,ּפעק הנחמ עצרַאװש ַא ךיז רַאפ

 ,ךעלדמעה עצרַאװש ןיא ךעל'מירוחּב ,/ךעלעקנעיה הרבח דרע

 ךיא ! אמזוג ַא רעּבָא .טיילעגנוי טַאֿלג ןוא ,סעקזולּב ןיא ךעלדיימ

 ,רהעמ ךָאנ רשפא ןוא ,קיטש טנעזיוט יירד ַא טינ ּביוא ,ארומ ּבָאה

 -ץיּפש יד ףיוא ,ליטש ! ךרוד הילפ געילפ ַא שטָאח -- ליטש ןוא

 ַא ןעּבעגעג ךיז ,ּפעק הנחמ רעד וצ ןעגנַאגעגוצ רימ ןענעז ,רעגניפ

 ,ךיז ןעקוקנייַא ןעמונעג ּבָאה ךיא ןוא ,דרע רעד ףיוא רעדינַאץעז

 .ןעהעזרעד ּבָאה ךיא ןוא ?"ףסוי; רעד ץינרע ָאד ןיא ואוו

 ןעטנַאקַאּב א ןעהעזרעד ּבָאה ךיא ?ןעמעוו רָאפ ךייַא טלעטש

 "ניא ןעּבָאה סָאװ ,"ךעלעקנעיג יד ןופ םענייא יקַאט ,ןױשרַאּפ

 ...! עיצַארָאטסער רעד ןיא הנמלַא רעד ייּב ןעסעגעג רימ טימ םענייא

 ! ריד וד טסָאה טָא

 ..1?בהךס} :ןעװענ ןיא רעניימ קנַאדעג רעטשרע רעד

 ןוא ...? "ףסוי, רעד טָא ,רע זיא סָאד טָא רָאנ זיא סָאד טָא

 -. ! רענרעה טימ !סָאװ עדוי ימ זיא רע זַא ,טניימעג ּבָאה ךיא

 האנה טעמּכ רימ טָאה סע ,תמא ןעטכער םעד ןעגָאז ךייַא לעוו ךיא

 ךיז טָאה'ס סָאװ ,ןָאהטעג האנה קרַאטש יקַאט ,ןיינ --- ןָאהטענ

 ןעשיווצ גנוכיילגרַאפ ַא טכַאמעג ּבָאה ךיא ...טזָאלעגסיױוא ױזַא

 ןעסיורג ַאזַא רַאפ ךימ טלַאה ךיא תמחמ טשינ -- רימ טימ םהיא

 ךיא ,רימ רַאפ סרענעש ןייק ןיוש ןייז טינ לָאז'ס סָאװ ,ןיושרַאּפ

 רימ ןופ ערענעש ןַאהרַאפ זיא'ס זַא ,סייוו ךיא ;טרַאנעג טינ ןיִּב

 ךייַא לעװ ךיא ?טהעטשרַאפ רהיא ...רע גילדעוו רָאנ .ךיוא

 ןעהעזורעד םהיא ּבָאה ךיא ױזַא יװ ,טַארוקַא ןעלהָאמסיוא םהיא

 ַא ןענַאטשעג ןיא םיוּב ַא וצ טרַאּפשענוצ :טונימ עטשרע יד

 טימ ,סטנעקירטעגסיוא ןייַא ,סטרַאדעגסיױא ןייַא ,סכיילּב א ,סניילק

 -טע ,ךעלקעּב ענעלַאפעגנייַא עסַאלּב עסייוו טיט ,ץרַאה לָאמש ַא

 עדנַאלּב עניילק רָאג ךָאנ טימ ,טמערּברַאפ ןוא ךילטיור סָאװ

 ןוא ,רעטיירּב ַא ,רעסייוו ַא ,רעכיוה ַא ןרעטש ַא רָאנ ; ךעלרעה
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 --- ליומ א ןוא ,ענידנענערּב רָאנ ,ץַאק ַא ייּב יו ,עיורג רַאּפ ַא ןעניוא
 וצ ןָא סע בה ךיא בוא ,טָאנ ךימ ףָארטש ! טדער עס ןוא
 חּכ ַאזַא ןעמונעג סע ךיז טָאה ןענַאװ ןופ ,םויה דע ךָאנ ןהעטשרַאפ
 ןוא ךינ ױזַא ןוא ךיוה ױזַא ןעדער וצ ףיוא שפנ ןעניזָאד םעד ייּב
 ןוא ןערּב ַאזַא טימ ןוא ץיה אזא טימ ןוא גנַאל ױזַא ןוא לעיפ ױזַא
 טינ ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןעגָאז ךייַא ןָאק ךיא ! רעייפ ַאזַא טימ
 ַא רעדָא ןעוועג זיא סָאד .ןעדער ןעשטנעמ יװ ,טדערעג טָאלג
 -נָא יז טָאה עמ סָאװ ,עכלעזַא ענישַאמ ַא רעדָא ,רהָאידץרַאװש
 טָאה סָאװ ,סעכלעזַא סיּפע ןעוועג זיא ןעּביוא ןופ רעדָא ,טהערדעג
 טָאה סָאד רעדָא ,רעייפ טימ ןעסָאגעג ,רעטרעוו טימ ןעטָאשעג
 ,לָאמ עלַא טכאדעגסיוא רימ ךיז טָאה סע .,..טדערעג םיוּב רעד רָאנ
 -נײא יד טימ שפנ רעניילק רעד טָא ףיוא ךיז טּביוה טָא-טָא זַא
 טוהט ןוא ןעגיוא עיורג יד טימ ןוא ךעלקעּב עכילטיור ענעלַאפעג
 ..ףױרַא ץיגרע ,וצניהַא רעטרעוו יד טימ םענייאניא קעווַא-הילפ ַא
 ףיוא טרעהעג ןיוש ּבָאה ךיא ,טליוו רהיא סָאװ ךייַא טגָאז ! ןיינ
 ןימ טזַא --- ןעטַאקָאװדַא עטסנעש יד ןוא עטסערג יד ןעּבעל ןיימ
 ,ךיז טכַאד ,ןיוש לעװ ןוא טרעהעג טשינ לָאמנייק ךיא ּבָאה ןעדער
 ,.,ךיוא ןערעה טינ לָאמנייק

 ; טינ ךיא סייוו --- טרעיודעג טָאה סנייז ןעדער סָאד לעיפיוו
 ףיוא טקוקעג בָאה ךיא  רענייז ן'פיוא טקוקעג טשינ ּבָאה ךיא
 ןעסעזעג ןענעז סָאװ ,ּפעק הנחמ רעד ףיוא טקוקעג ּבָאה ןוא םהיא
 -נוה יד יו ,טרָאװ סכילטיא ןעגנולשעג ןעּבָאה ןוא דרע רעד ףיוא
 ןעהעזעג טינ טָאה סע רעוו רָאנ ...עגיטשרָאד יד יװ ןוא עגירעג
 ןייז ףיוא סנעש ןייק ןעהעזעג טשינ טָאה רעד ,יז השעמ תעּב
 ףיוא ןעציז יז ןעהעזרעד ךיא ּבָאה ּפעק חנחמ רעד ןעשיווצ ! ןעּבעל
 ןפיוא טנעלעגפיונוצ טנעה יד ,ךיז רעטנוא סיפ יד ,דרע רעד
 עטשרעביוא סָאד ,ןעמַאלפ ךעלקעּב יד ,טכייל םינּפ סָאד ,ןעצרַאה
 ןוא ,ןעלביימש ןעגיוא-ןעשרַאק ענעש יד ןוא ,ףױרַא טקוק לעּפיל
 ?ןענעקייל ךיא לָאז יאמל ...!םהיא וצ ןיילג ,םהיא וצ ךיילג
 םעד ףיוא יוזא טשינ ,םהיא ןעוועג אנקמ טונימ רעד ןיא ּבָאה ךיא
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 ןעשטַאּפ ן'טימ דובּכ םעד ףיוא ױזַא טשינ ,ןעדעו ןייז ןופ חַּכ
 -םיוא טָאה רע זַא ,םעדכָאנ טשטַאּפעג םהיא טָאה עמ סָאװ ,ָאווַארּב
 יזַא םהיא ךיא ּבָאה ןעכַאז יד ףיוא טשינ -- ,ןעדעו וצ טרעהעג
 םהיא ףיוא טָאה יז סָאװ ,ןעקוק םעד ףיוא יוװ ,ןעוועג אנקמ

 -קעווַא ךיא טלָאװ ,ןערהיא ראפ ,ןעכלעזַא קוק ןייא רַאפ ! טקוקעג

 טָאה קוק רעניזָאד רעד !סָאװ טינ ןייֵלַא סייוו ךיא --- ןעבעגעג

 רעה ךיא זַא ,טכַאדענפיוא רימ ךיז טָאה סע  ,רעטרעוו טדערעג

 "!ףס-וי} :גנַאזענ ןעטנַאקַאּב םענעי טימ ,טגאז יז יו ,לוק רהיא

 טשינ לעדיימ ַא זיא רימ ייּב זַא ,ןיוש טנָאזעג ךָאד ךייַא ּבָאה ךיא
 ךיא םורָאװו ,ךעלדיימ ןעהעזעג ןיוש ּבָאה ךיא .!יַאיַאײַא ןייק
 ,רעניטנייה ַא ,רעסואימ ןייק טשינ ,ןענָאז ןעמ ןָאק ,ןַאמרעגנוי ַא ןיּב
 ןאמָאט יא ,עטָאלּב זיא לעּברעק ַא ןוא ,רענעידרַאפ רענעש ַא ןוא

 טקוקענ טשינ ריס ףיוא טָאה ןעקוק יוז ַַא רָאנ ...ענּבָאדַאּפ
 ןעגנאגעגסיוא ןזיא יז תעּב ,ןערהָאי עטונ יד ןיא וליפא ּבייוו ןיימ
 ןהענוצ ןויּכ ַא טימ ןעוועג ןלעּב ַא ןיִּב ךיא ...טירט עניימ ךָאנ

 ןעהערד ךיז ,רהיא ןעּבענ טעמּכ ןעצעזקעווַא ךיז ,טנעהָאנ רהיא וצ
 יו ,ןיירַא רעהיוא ןיא ןעמושז ,געילפ ַא יוװ ,ןעניוא יד רַאפ רהיא

 ןעניוא ערהיא !נָאט רעניטכענ ַא ?סָאװ ? רעוו --- ,רָאמָאק א
 ןוא ,ןעניוא ענייז ןיא ןעגיוזעגנייַא ,סעקווַאיּפ ייווצ יו ,ךיז ןעּבָאה
 -סיוא רימ ךיז טָאה סע ןוא ,ןעגיוא ערהיא ןיא -- ןעניוא ענייז

 רָאנ ,ךיז רַאפ טינ םענייק ןעהעז ,יז ןוא רע ,ייווצ יד זַא ,טכאדעג
 ןעפרַאד רעטייוו ןוא ,ם היא יז ןוא יז רע ;ערעדנַא סָאד סנייא
 טינרָאג א ןיא ,ךייַא ךיא נָאז ,רבקהטובח !טינ םענייק ייז
 טָאה םנהיג ַא .טלהיפעג השעמ תעּב בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןענעקַא
 ףיוא :ןעמעוו ףיוא טינ סייוו ךיא ,ןעצרַאה ןיא רימ ייּב טכָאקעג
 ךיז ףיוא רָאנ יצ ,ןעדייּב ייז ףיוא יצ ,"םהיא , ףיוא יצ ,"רהיא,
 א טימ םייהַא ןעמוקעג טכאנרעדפיוא םענעי ןיִּב ךיא ,..?ןײלַא
 רעד טימ ןעפָאלש טגעלעג ךימ ּבָאה ןוא גיטחעוװּפָאק ןעניד'ארומ
 ייּב ,ןייז טינ טרָאד סופ ןיימ לָאז ןעּבעל לע ךיא ?ייוו זַא ,העד
 טרעדנוהנעּבעיז ףיוא עלַא ייז ףרַאד ךיא .סע טסייה הנמלַא רעד
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 ךיא זַא ןוא .,.7 ױזַא טינ ,סָאװ ? ייז ךיא ףרַאד סָאװ .! תורּפּכ
 יד טבעלרעד םיוק ךיא ּבָאה ,הירפ רעד ןיא ןענַאטשעגפיוא ןיּב
 ןופ טייצ יד ,ייווצ רעגייז ןערעוו ןיוש לָאז'ס ,עגר יד ,טונימ
 אקוד ּבָאה ןוא ,ןיה ַא קעװַא ךיילג אמתסמ ןיּב ןוא ,גָאטימ
 ,רימּת סָאװ "ךעלעקנעי, הרבח עצנַאנ יד שיט ם'ייּב ןעפָארטעג
 יױזַא יו ,טשינ סייוו ךיא ..םכותּב ןעועג ךיוא זא רע ןוא
 רעדָא ,רעטסינימ ַא רעדָא ,טסיטרַא ןייֵא העז ךיא זַא ,ךיא ;רהחיא
 ץנאנ ןעסייוו עלַא רימ וליפא סָאװ ,ןעשטנעמ ןעטסמהירַאּב ַא ױזַא
 ךיילג טסע ,ןעשטנעמ עֶלַא טימ ךיילג שטנעמ ַא ןיא רע ןַא ,טוג
 ןעמ טגָאז םיוק רָאנ ,ןעמעלַא טיִמ ךיילג טקנירט ןוא ןעמעלַא טימ
 ַא ױזַא רעדָא ,רעטסינימ ַא רעדָא ,טסיטרַא ןייֵא זיא סָאד זַא ,רימ
 טשינ ןיא רע זַא ,סיוא ןיוש רימ ךיז טכַאד ,שטנעמ רעטמהירַאּב
 עמ סָאװ ,סעכלעזַא םהיא ןיא טניל סיּפע ןַא ,ןעמעלַא טימ ךיילנ
 טימ ןעוועג זיא ױזַא ...ןעּפַאטנָא טשינ ,רהיא טגָאז יו ,סע ןָאק
 טכַאד ;השרד רעד ךָאנ ם היא ןעהעזרעד ּבָאה ךיא זַא ,רימ
 .רעד טשינ טרָאפ רָאנ ,דימּת סָאװ ,"עלעקנעי , רענעגייא רעד ,ךיז
 יב טנעכייצעגנָא טהעטש סיּפע .סעכלעזַא םהיא ןיא טגיל סיּפע
 ךיא רָאנ ,טשינ ןיילא ךיא סייוו --- סָאװ ;םינּפ ן'פיוא םהיא
 טשינ !לעיפיוִו עדוי ימ ןעּבעגענקעװַא ?סיּפע, םעד רַאפ טלָאװ
 ? סע ךיא ףרַאדַאּב סָאװ ףיוא ;ןעּבָאה סע ףרַאדַאּב ךיא תמחמ
 בעילוצ טלָאװעג רָאנ סע ּבָאה ךיא ! תורּפּכ גיצנעיינ-ןואד-ןעיינ ףיוא
 ףוא ם היא ןופ ןעטָארטענּפָא טשינ יא יז םורָאװ ,רהיא
 ןוא רימ וצ ןעגנַאגעגוצ זיא יז ןעוו ,טלָאמעד וליפא ןוא ,טונימ ןייק
 טינ ,םהיא טאהעג ןעניז ןיא ךיוא יז טָאה ,רימ טימ םדערעג
 ךימ .ןעכַאז יד ףיוא ןיבמ ַא ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,ןיּב ךיא .ךימ
 רימ רַאפ ןעּביֹוהעגנָא ךיז טָאה סע ...טלעגייּבר גונעג סע טסָאק
 רעד רעוו טסואוועג ּבָאה ךיא רעדייא ,רעהירפ : םנהיג רעיינ א
 ,רעכיוה ַא ןוימדחדחּכ ןיימ ןיא טלהָאמעג רימ ךיז םָאה ,זיא תסוי
 טשינ םהיא ּבָאה ךיא ןוא ,ןױשרַאּפסנַאמ ַא ,רעטנוזעג ַא ,רענעש ַא
 טנָאק רהיא יװ ,טאהעג טנייפ ןוא ןעוועג אנקמ ,ןעדייל טנַאקעג
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 ,ןערָאװעג רהָאוװעג ןיוש ןיּב ךיא זַא ,טציא .,ןעלעטשרָאפ רָאנ ךיז
 "עלעקנעי} א רָאנ ןיא סָאד זַא ,זיא ןױשרַאּפסנַאמ רעד רעוו

 סייוו ךיא ...ןעסָארדרַאפ ךימ טָאה ,"ךעלעקנעי, עֶלַא טימ ךיילג
 םהיא טרעטעגרַאפ יז סָאװ ,ר ח יא ףיוא יצ ; ןעמעוו ףיוא טינ

 רעדנילּב ַא ךָאד טהעז סָאד -- םהיא טרעטענרַאפ יז זא ןוא ) יױזַא

 ַאזַא ןעּבענעג םהיא טָאה טָאג סָאװ ,ם היא ףיוא יצ ,( ! ךיוא
 ּבָאה יאמל ,ןעסָארדרַאֿפ ךימ טָאה ןיילַא ךיז ףיוא יצ ,רוּבדהדחַּכ

 גיטיונ ױזַא סע ףרַאד ךיא תמחמ טשינ 2? חַּכ ַאזַא טינ ךיא

 הלילח ןיּב ךיא תמחמ טשינ ןוא ? סע ךיא ףרַאד סָאװ וצ ,ןעּבָאה

 ! ךיא ןָאק --- ןעדער ?יוו ךיא זַא ,ךיא !טינ טניימ ,גנוצ ַא ןהֶא
 ןיא אקוד ןוא ,"עינַאדעסַאז , ַא ףיוא טדערעג לָאמַא ןיוש ּבָאה ךיא

 ,טכעלש טינ דער ךיא זַא ,םלוע רעד טגָאז ,"בולק עקסעשטעּפוק ,

 ,ןעסָארדרַאפ טָאה ךימ סָאװ ,סָארדרַאפ רעד ...! טכעלש טינ רָאג
 ןעמ ףרַאד סָאד ;ןעּבעגסױרַא טינ רעטרעוו טימ ךייַא ךיא ןָאק

 ףיוא ןייז ףרַאדַאּב עמ ,ןעלהיפ ןעמ ףרַאד סָאד ,ןיינ --- ןהעטשרַאפ

 יז ןעקוקנָא ,עיצַארָאטסער רעד ןיא נָאט עֶלַא ןעמוק ,טרָא ןיימ
 גיטכיל ןעש רהיא ,טרירעמעש עס סָאװ ,?עכוטרַאפ ןעסייוו ן'טימ

 ,לוק סיז רהיא ןערעה ,טגניז עס סָאװ ןוא טנייש עס סָאװ ,םינּפ

 ןעדעי ןיא ךיז טהענעצ סָאװ ,לערעטכעלעג רהיא ,טקיווק סָאװ
 זיא סָאד זַא ןעלהיפ ןוא ם היא ןעהעז השעמ תעשּנ ןוא ,רבא

 רעטייוו ןוא ,ןייֵלַא םהיא בעילוצ רָאנ ןוא ,םהיא בעילוצ ןעצנַאגניא

 ,ףרַאד עמ ,נעוװ ם'נופ ןעמענוצ םהיא ףרַאד עמ ,ןיינ ! טינ םענייק
 ךיא ? ױזַא יו רָאנ .ןערעוו רוטּפ רענייז ףרַאד עמ ,קעװַא לָאז רע

 ךָאד ןיִּב ךיא ;ןעסיש רעדָא ,םהיא ןע'מס ןהענ טשינ ךָאד לעוװו
 ףיוא םהיא ןעפורסיורַא .,,דיא ַא ךָאד ןיִּב ךיא ,חצור ןייק טשינ

 ,לעוד ַא ףיוא סױרַא ןעמ טפור "ןַאמָאר, ַא ןיא { עפ -- ??עוד א
 טַאלג רָאנ זיא'ס ; תמא ןייז לָאז'ס ,טינ ךיא ביולנ --- סָאד יא

 ...ךיא טלַאה ױזַא ...רענעש סיוא טמוק ,ןעּבײרשַאּב וצ ףיוא ,ױזַא

 -כרוד ךימ לעװ ךיא :האצמה רענעש ַא ףיוא ןעלַאפעג ןיּב ךיא
 םעד ןעּבענּפָא/ :רהיא טנָאז יוװ ,ןייֵלַא םהיא טימ ןעסעומש
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 טשינ ןוא 4 ןַאלּפ א ,ָאיֵא ..."ןיירַא טנַאה ןיא בננ םעד לעסילש

 ךיא והט -- ןעטכַארט גנַאל טנייפ ּבָאה ךיא --- ,טכַארטעג גנַאל
 : ןעסע ן'כָאנ לָאמנייא םהיא וצ ןָא-ףור ַא ךימ

 ךיא .קסע ןעגיטיונ ַא ךייַא וצ ּבָאה ךיא ? טסייוו רהיא ---
 .ןעדער ֹוצ סָאװ ךייַא טימ ּבָאה

 .רבא ןייַא טימ ןוהט רהיר ַא וליפא סָאד לָאז רע ? רע ןוא

 עיורג עטסָארּפ ענייז ריס ףיא טלעטשענרעדינא רָאנ !טינרָאג

 : טדער רענייא יו ,ןעגיוא
 .טיידּבעגנָא ןיִּב ךיא ,יננה ---
 ,ליוו ךיא ָאד טינ ,ןיינ --- םהיא וצ ךיא ךַאמ --- ,ןייג ---

 .ןעגיוא רעיפ רעטנוא ,טנָאז עמ יו ,ןייז לָאז'ס

 ןיא סױרַא ךימ טרהיפ ןוא רימ וצ רע טכַאמ -- ! טמוק --
 יו ,טרַאװ ןוא רימ ןענעקַא קעװַא ךיז טלעטש ןוא סיורַא ןעסיורד
 ; טדער רענייא

 ?טינ ןעמ ט'רּבד סָאװ רַאפ ?ונ --
 טפערט ןעוו --- .םהיא וצ ךיא ךַאמ -- .ָאד טָא טשינ --

 ? םייה רעד ןיא ךייא ןעמ

 -רַאפ ןוא רימ וצ רע טכַאמ --- ...ךייַא ייּב ןייז ןָאק ךיא ---
 רהיא טייז ...טליוו רהיא בוא ןוא --- .דלַאּב רעּבָא ךיז טּפַאח
 .( רעגייז םעד סױרַא-םענ ַא טוהט רע ןוא ) ...ןופ ןעגרָאמ רימ ייּב

 ןיימ ךייא טאנ ...הירפ רעד ןיא ףלע בלַאה זיּב ןהעצ בלַאה ןופ
 ,סערדַא

 רימ טשטעווק ןוא ,רימ טשטעווק ןוא רימ וצ רע טכַאמ ױזַא

 רענייא יוו ,ןיירַא ןעגיוא יד ןיא ךיילנ רימ טקוק ןוא ,טנַאה יד
 ...?ןעשיײריּפסנָאק, :טדער

 וצ ךיא ךאמ -- ! טינ םירוסי ןייק טָאה ,ןעשייריּפסנָאק ---|
 ןייז ןיא רעכילטיא ,רהיא טגָאז יוװ ,ךיז ןעהעגנעצ רימ ןוא ,םהיא

 .ןיירַא הור

 -רַאפ ,ןיִב ךיא ,ןעפָאלשעג טינ טכַאנ ענעי ךיא ןיּב יאדוַא -

 : טכַארטעג רָאנ ןוא ןעטסגננַא ענייא ןיא ןעגעלעג ,ךימ רהיא טהעטש
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 ךיא לָאז ןענַאװ ןופ ? רענײטשַא ,ןעגָאז םהיא ךיא לעװ סָאװ

 : נָאז ַא רימ רע טוהט רעמָאט ,ןוהט ךיא לעוו סָאװ ןוא .? ןעביוהנָא

 ןיא ןעשימ וצ ךייא רהיא טָאה סָאװ ,ןעמלעטנעשזד ררעה ---

 -נעשזד ררעה ,רהיא טנעז ןתוחמ א רַאפ סָאװו ? םיקסע עדמערט

 טנעכער "ךעלעקנעי , יד ןופ רענייא סָאװ ,לעדיימ ַא טימ ,ןעמלעט

 ...3 ןעוו ךיא סייוו ןופ ןיוש הֶלֹּכ ַא ראפ יז

 זַא ,ךיא והט סָאװ רעדָא ?ףיורעד טהיא ןעמ טרעפטנע סטָאװ
 "סיימש ַא ךימ טוהט ןוא קראק ן'רַאפ ,רענײטשַא ,ךימ טמענ רע

 .טינ ךיא ּבָאה ארומ ןייק ,טסייה סָאד ?ּפערט עֶלַא ןופ ּפָאדַא

 םהיא וצ ןעמוקעג ךָאד ןיִּב ךיא ? ארומ םהיא רַאפ ךיא ּבָאה סָאװ

 ןעפרַאוו .ןיינ ---.ןיינ ,ָאי -- אי :ךשתנ:החממ .,קסע ןייַא חּכמ

 ...1 סָאװ רַאפ ָאטינ זיא ךיז

 ןוא ,טכַאנ עצנאג יד תובשחמ ןיא ןענעלעג ךיא ןיב ױזַא טָא
 טרעטעלקעג ןיוש ךיא ּבָאה רענייז םעד ןהעצ בלַאה ןעגרָאמ ףיוא

 רשפא ,םעדיוּב א ףיוא רהָאי עצרַאוװש ידלַא ןיא ץינרע םהיא וצ
 ןעפָארטעג טארוקַא םהיא ּבָאה ןוא ,ּפערט טרעדנוה ןעּכלַאהטירד

 ןעבָאה ייז זַא סָאװ ,"ךעלעקנעי, רֶאֹּפ ַא ךָאנ טימ םייח רעד ןיא
 סנייא טקוקעגרעּביא ענדָאמ סיּפע ךיז ייז ןעּבָאה ,ןעהעזרעד ךימ
 רעד ןוהט וצ ָאד טָאה סָאװ, :טדער רענייא יוװ ,ןערעדנַא ן'טימ

 ,קנואוו ַא ןעּבעגעג ייז טָאה לעגיופ ןיימ רָאנ ,.."? ןעמלעטנעשזד
 אקוד ךיז ןעּבָאה "ךעלעקנעי, עניימ ןוא ,געוו םעד ןעמענ ןעלָאז ייז

 -- ךעלטיה יד וצ םענ ַא ךיז ןָאהטענ ,טניימ עמ סָאװ ןעסיוטשעג

 .ןערָאװעג םלענ ןוא

 רעיפ רעטנוא ,רהיא טנָאז יוװ ,ןיילַא םהיא טימ ןעּבילּבעג
 ןוא יױזַא :השרד ַא קעוַא-נעל ַא םהיא והט ןוא ךיא םענ ,ןעניוא
 שטנעמ ַא ,ןַאמסטפעשעג ַא ןיּב ךיא שטָאח ,ןיילַא ןיּב ךיא זַא ,ױזַא

 לעּברעק ַא ןוא ,רענעידרַאפ רענעש ַא ןוא ,ןעמָאנ ?עקיטש ַא טימ

 -סלַא ךיא סייוו ןעגעווטסעד ןופ ,ענּבָאדַאּפ ואמָאט יא ,עטָאלּב זיא
 רהיא טפרַאד ,ןיּב ךיא םורָאװ ,ךיז טוהט טלעוו רעד ףיוא סָאװ גניד
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 עיינ עַלַא ,גנידסלא ןעײיל ךיא ,רעניטנייה  ַא ,ןעסיוו
 עלַא סיוא-טיש א והט ןוא םענ ךיא ןוא -- ,ןעלַאנרושז ןוא ןעטעזַאג
 ..2סקרַָאמ, .."לעבעפ 3 ..'טאיראטעלַארּפפ ;רעטרעװ ענדָאמ
 טכַאמ ,טרעהענסיוא .,המודכו ..."ןעשייריּפסנָאק , ..."ןעריגַאער,

 : רעטרעוו עכיוה םוש ןֵחֶא ןוא ךייוו ןוא טסָארּפ אקוד רימ וצ רע
 ? ןענעיד ךייא ךיא ןָאק עשז סָאװ טימ ---

 .הצע ןייַא טימ ---. : ךיא גָאז --- טייקגיניילק ַא טימ ---
 -..9 הצע ןייֵא ,..7 ךייֵא / ,,.? ךיא --

 יד רימ ףיוא קעװַא-לעטש א טוהט ןוא רימ וצ רע טכַאמ ױזַא
 ַאזַא ,ךיא םוק יו, :םדער רענייא יװ ,ןעניוא עיורג עטסָארּפ
 רהיא ..,/?ןעמלעטנעשזד ַאזַא תוצע ןעּבעג ,ןיּב ךיא יװ קענש
 ,רחיא טגָאז יו ,ערקירּפ ןעוועג ןייֵלַא םהיא זיא'ס ? טהעטשרַאפ
 ךָאנ .ערקירּפ ןעוועג יאדוא ךָאד זיא רימ ןוא .עבט רעד רעּביא
 ףרַאדַאּב ,ןעביוהעגנָא ןיוש ךָאד בָאה ךיא ?ןוהט ךיא לָאז סָאוו
 והט ןוא םענ ךיא ןוא .נערּב ַא וצ ,רהיא טגָאז יו ,ןערהיפרעד ןעמ
 ,סיואלהעצרעד ַא טימ ,טשטעווק ךימ סָאװ ,סיױאדנָאז ַא םהיא
 ,טונימ רעטשרע רעד ןופ ךיז טוהט ןעצרַאה ן'פיוא רימ ייּב סָאוװ
 ךיא שממ ,גָאט ןעניטנייה וצ זיּב ,ןעהעזרעד יז ּבָאה ךיא סָאװ
 ךיא, ..!ןעּבעל טשינ ךימ טזָאל יז ,טסייה סָאד ,טשינ ּבעל
 ַא רעּביא זַא ,ךיא גָאז ,ןערָאװעג טנהעוועג טשינ רָאנ סָאד ןיּב
 ךיא לָאז --- ןיילַא הּכלמ-תּב יד וליפא ןייז ךיז געמ יז --- לעדיימ
 ,ןַאמרעגנוי ַא רָאנ ךָאד ךיא ןיִּב ?ּכה-ךס םורָאװ ,"ןעריגַאער, ױזַא
 ַא ןוא ,ןעמָאנ לעקיטש א טימ רחוס א ךָאד ,רעניטנייה ַא שטָאח
 ואמָאט יא ,עטָאלּב ןיא לעברעק ַא ןוא ,רענעידרַאפ רענעש
 ...הענּבָאדַאּפ

 ןוא טסָארּפ לָאמ ַא רעדעיוו רימ וצ רע טכַאמ ,טרעהעגסיוא
 : רעטרעוו עכיוה םוש ןהָא ןוא ךייוו

 ךייא ךיא טלָאװ ,הצע ןייֵא רימ ייַּב טגערפ רהיא בוא ---
 ...ןיילַא רהיא טימ ןעדער טלָאז רחיא ,ןעגָאז

 ,ךיא גָאז -- ? רהיא ןוא ,ונ --
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 ךיז טּפאחרטפ ןֹוא רימ וצ רע טכַאמ -- טינ ?יוו ךיא ---

 טימ ךיז ןעמענרַאפ טינ טייצ ןייק ּבָאה ךיא ,טינ ןָאק ךיא --- דלַאּב

 .ןעכַאז עכלעזַא

 .,ךיא ןיימ סָאד טינ --- .םהיא וצ ךיא ךַאמ --- !ןיינ =

 .ןעדער רהיא טימ טלָאז רהיא זַא ,ךייַא ןופ טשינ גנַאלרַאפ ךיא

 טעוװ סָאװ ,רָאנ ךייא גערפ ךיא ?ןעגנַאלרַאפ סָאד ךיא ןָאק יו

 ..3 ףיורעד ןענָאז רהיא

 רהיא ביוא ?ןעגָאז ףיורעד ,רע טגָאז ,ךיא ןָאק סָאװ ---

 ...רחיא וצ ?היפעג רעייֵַא יו ,ױזַא זיא ךייא וצ ?היפעג

 עכיוה םוש ןהָא ןוא ךייוו ןוא טסָארּפ רימ וצ רע טכַאמ ױזַא

 רענייא יוװ ,רענייז םעד סיױרַא-םענ ַא טוחט ןוא טהעג ןוא ,רעטרעוו

 יד .."טנידנעעג יו דלַאּב ןיוש ןיא סעומש רעזנואה :טדער

 ךיא העטשרַאפ ,ןעסיוו רחיא טפרַאד ,רענייז ן'פיוא ןעקוק ןופ ץינוק

 ךימ ךיא ןיּב ,ןערעוו רוטּפ םענעי לי ךיא זַא ,ךיא .טוג ץנַאג

 ,ךיז טסיוטש רעדעי טינ סָאװ ,זיא ןורסח רעד .נהונ ױזַא ךיוא
 ,ןעסיוטשעגנַא ָאי אקוד ךימ ּבָאה ,רהיא טהעז ,ךיא ,טניימ עמ סָאװ
 השעמ יד ןַא ,םהיא ןעטעּבעג ,ףיואיּביוה ַא ןעּבענעג רימ ּבָאה ןוא

 ןיִּב ןוא ,סע טסייה ?ןעשייריּפסנָאק, ,זנוא ןעשיווצ ןעביילּב לָאז

 "ךיליירפ , טרָאװ סָאד ? ןעגָאז ךייַא ךיא לָאז סָאװ .םיהַא קעװַא

 ן'פיוא !סָאד טשינ ץלַא ךָאנ -- ??ךילקילנ, !טנוה ַא ןיא
 טָאה ,טנעגענַאּב טינ ּבָאה ךיא ןעמעו !!!לעמיה ןעטסגיצעגעיז

 ןוא עלַא .ןעשוק ןעּפַאחמורַא רָאנ טסולגעג ,רהיא טרעה ,רימ ךיז

 .ןח רעדנוזַאּב ַא רָאג ןעגיױא עניימ ןיא ןעמוקַאּב ןעּבַָאה סעלַא
 גָאט םענעי םהיא ּבָאה ךיא :טינ ןעמ טסעומש ןייֵלַא ןע'פסוי ןופ
 ךימ לָאז ךיא .רעדורּב םענעגייא ןייֵא יו שממ ,ןעגירקענ ּבעיל

 ןוא ,ןוהט שוק ַא םהיא טרהעקעגמוא ךימ ךיא טלָאװ ,ןעמעש טינ

 ,טגידעלַאּב ןעניפעג ךיז טעוװ רע זַא ,ןעּבָאה ארומ טינ לָאז ךיא

 רענייז םענעדלָאג א :הנּתמ ַא ןעגָארטעגרעטנוא םהיא ךיא טלָאװ

 .קָאלערּב ןעשּביה ַא טימ לעטייק ןעש א טימ
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 טפרַאד ,ךיא .ּבולק ןיא קעוַא רָאנ ךיא ןיּב החמש סיורג רַאפ
 יו ,ןײרַא בולק ןיא לָאמַא ןײרַאיּפַאח א ךימ והט ,ןעסיוו רהיא
 םעיל בָאה ךיא תמחמ טשינ ,"טכַאנ ןוא גָאט ןעשיווצ, ,רהיא טגָאז
 ,ןעהעז בעיל ּבָאה ךיא רָאנ ;טינ לעיּפש ןײלַא ךיא ,לעיּפש סָאד
 "רימש , ַא ןעּבענ ,ןעטלעז-ןעטלעז ,לָאמַא ןוא ,טלעיּפש רענעי יו
 רעדָא :ייווצ יד ןופ סנייא זיא --- ,םרָאק ס'םענעי ףיוא רעטנוא
 רימ ןיא לָאמ סָאד .ןעּבָארגַאּב טרעוו עמ רעדָא ,סיוא-טמענ עמ
 נָאז ,לעטרעק סָאד ןעגנַאגעגקעװַא רימ זיא'ס ;ןעטָארעג אקוד
 ןעש א ןענָאלשעגנָא ּבָאה ךיא !טשינ לָאמנייק יוװ ,ךייא ךיא
 "םעקַאיסָאּב , הרבח יד ףיונוצ-ףור א ןעּבעגעג ּבָאה ןוא לעּברעק
 ןהֶא ןעּביילּב סָאװ ,עגיזָאד יד בולק ןיא ןזנוא ייּב ןעסייה ױזַא )
 ןוא ,ערעשטעוו ַא קעװַא-?עטש ַא ןעּבעגעג ּבָאה ןוא ( טלעגניילק
 ןעמוקעג ןיִּב ךיא זַא ןוא ,"רערעדער, ,ןיײוו-רעינַאּפמַאש טימ אקוד
 יב ןעפַארטעג ךיא ּבָאה --- ,גָאט רעסיורג ןיוש ןעוועג --- םייהַא
 -וצ ערטסקע סױרַא ךימ טפור עמ ןַא ,שעּפעד ַא שיט ן'פיוא ךיז
 ךָאד רהיא טסייוו סָאד ןוא .טפעשעג ןעגיטיונ ַא רהעז בעיל
 חוּכמ שעּפעד ַא טמוקַאּב רע דלַאּביװ ,?טַארּב-שַאנ, זַא ,אמּתסמ
 ן'טימ חוק יד ,רהיא טגָאז יוװ ,ןעלַאפרַאפ ,ףוס א זיא ,טפעשעג
 .טרהאּפ עמ ןוא ףיוא ךיז טּביױה עמ .גנידסלַא הרּפּכ א ,פעקירטש

 ןוא ,גָאט ייווצ ףיוא ,ךילטנעגייא ,ךיא ןיִּב ןערהָאפעגקעװַא
 ןיִּב ךיא זַא ןוא ,ןעכאו יירד ,ךילטנייוועג ,ךימ ךיא ּבָאה טמיוזעג
 רעד ןיא קעװַא-ףיול א ןעּבעגעג דלַאּב ךָאד ךיא ּבָאה ,קירוצ ןעמוקעג
 -העקרעּביא ןייֵַא ןעטרָאד ןעפָארטעג ּבָאה ןוא ,ןעסע עיצַארָאטסער
 ,ןליפא רָאה ןייק ןעּבילּבעג טינ ןיא "ךעלעקנעימ יד ןופ :שינער
 סָאװ ,סָאד טשינ ןעוועג ךיוא ןענעז ,ןעּבילּבעג ןענעז סָאװ ,יד ןוא
 טרעדורעצ חנושמ ,טהערדעצ יו ןעוועג רימ ייז ןענעז סיּפע :דימּת
 טגָאז יו ,ןעסע סָאד טּפַאחענּפָא ןעּבָאה יז .ןעטכָאלמעצ ןוא
 ,םעק עטזָאלעגּפָארַא טימ ךיז ןעכָארקעצ ןוא ,תחַא לנר לע ,רהיא
 ...ןיהַא רעד ןוא רעהַא רעד ,ןעגער ַא ךָאנ טניה יד יו
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 ? ףסוי זיא ואוו : טרעדנואווענ ךימ טָאה ץלַא ןופ רהעמ רָאנ

 -נעיג יד ֹוצ וצ ךימ קוק ךיא ? ןע'פסוי טינ ןעמ טהעז סָאװ רַאפ

 טקיטש סיּפע ,גידרעפָאה ענדָאמ רימ ןעמ ןיא סיּפע --- ?ךעלעק

 -נָאק רָאנ םינ ייז ייּב זיא'ס ..!וש-וש !וש-וש :ךיז ןעמ

 "נָאקּבש ןעשייריּפסנַאק, ,רהיא טגָאז יו ,ןיוש זיא'ס --- ןעשייריּפס

 רימ זיא יז --- רחיא ןיא ןייא-קוק ַא ךימ והט ךיא .,.! "ןעשייריּפס

 -ײריּפסנָאק, קראטש ןוא טכַארטרַאפ ,גידנעגייווש חנושמ ךיוא

 ןעגיואךעשראק יד ,טשינ ןעמַאלפ ךעלקעּב ענעש יד ,,,"גידנעש

 סָאװ ,ךעלּבירגױח יד ןעמוקעגניהַא ןענעז ואוו .טינ ןעלכיימש

 רהיא רהעמ טשינ ןעמ טרעה סיּפע ?!ךימ שוק ,ַאנ :ךיז ןעטעּב
 ,ןעכַאל וצ ןָא טּביױה יז זַא סָאװ ,לערעטכעלעג סענעי ,לערעטכעלעג

 ,ךעלקנעּב יד ןוא ,שיט רעד ןוא ,רחיא --- גנידסלא רהיא טימ טכַאֿפ

 ..! ןעּבעל עצנַאנ סָאד ןוא ,טנעוו יד ןוא

 ןעקנעּב קראטש זַא ,ןיײלַא אמתסמ ךָאד רהיא טהעטשרַאפ סָאד

 רימ ּבָאה ךיא ..טקנעּבעג טשינ ןע'פסוי םעד ךָאנ ךיא ּבָאה

 ?ןערעוװ םלענ טנָאקעג רע טָאה ואוו :ּפָאק םעד ןעכָארּבעג רָאנ
 רע טּבירש יצ ?גידנעטש ףיוא יצ ,טייצ עצרוק א ףיוא יצ

 ןערעפטנע -- ?ךעלעקנעי} יד ייּב ןענערפ ?ןיינ יצ ,ךעלווירּב
 -תעשּב ןעמולַאק ,ןיירא ןעניוא יד ןיא ךייא ןעסוק ייז ?ןעד ייז

 ,ןטמרעגני} :טדער רענייא יו ,ןענייווש ןוא ןהייצ יד השעמ

 -../ ןערעוו טלַא ךינ רחיא טעװ ,ןעסיוו גנידסלא ןעלעוו טעוו רהיא זא

 וצ םוק ךיא ,ןענרָאמהירפ םענעש ַא ןיא ,לאט א טימ טשרע

 -נעיה יד ךיא ףערט ,ןעסע עיצַארָאטסער רעד ןיא לָאמנייא ןהענ

 ןוא ,טא7ב ַא ןופ טנעייל רענייא ,שיט םורַא עלַא ןעציז "ךעלעק

 ןייז זומ סָאד זַא ,םינּפַא .טכראה םלוע רענירעּביא רעצנַאג רעד

 ץ'טימ ,יז .רהיא ןופ ? סע ךיא סייוו ןענאו ןופ ,ןע'פסוי ןופ

 רעד ייּב טהעטש ,ןעגיוא-ךעשראק יד טימ ןוא לעכוטראפ ןעסייוו

 יד ,טכייל םינּפ סָאד ,ןעצרַאה ן'פיוא טנעה יד טנעלעגפיונוצ ,טייז

 טקנוּפ -- ףױרַא טקוק ?עּפיל עטשרעּביוא סָאד ,ןעמַאלפ ךעלקעּב
 טלָאמעד סָאװ ,ןעוועג רָאנ זיא קוליח רעד ..,.דלַאו ןיא טלַאמעד יו
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 טציא ןוא ,ןע'מסוי ףיוא טקוקעג ןעגיוא-ךעשרשק ענעש יד ןעּבַאה
 ,םינּפַא ,טכוזעג ,ןעטפול רעד ןיא ץינרע טעזנַאלּבעג ייז ןעּבָאה
 -רעד םיוק ּבָאה ךיא ,ךייא גוט סָאװ ,..! ןע'פסוי ץפַא ,םהוא ץלא
 ןעבעגעג סע ךיא ּכָאה ,טַאלּב סָאד ןענעלקעווא ןעלָאז ייז ,טבעל
 טימ רימ זיא סע ןוא -- גינעווניא ןיירא-קוק ַא ןוא ףיוא"ןעפע ןייא
 ף'ס וי ןיי מ :תוישק עלַא ןערָאװעג טרעפטנערַאפ לָאמ א
 ךיא ...!טייּברַא רעד ןיא ןעטלאהעג טָאה
 טינ ןא ;ןעדײנשּפָא םוג טינ טעװ רע זַא ,טסואוועג רעּבָא בָאה
 טָאה ץיּפש םעד ..רע זומ טיורק ןיא ןיירַא -- ןענרָאמ ,טנייה
 ןענַאטשרַאפ רָאנ ,ןעסיוו טנַאקעג טשינ ךֶאנ ,ךילטנייוועג ,ןעמ
 םחיא ןעמ טעוװ ,רחיא טגָאז יו ,עלעקעּב ןיא ּפינק א זַא ,ןעמ טָאה
 םימשּב ןייק ןוא ןעקעל טשינ רע טעװ גינָאה ןייק ,ןעּבעג טשינ
 ...ןעקעמש טשינ רע טעוװ

 ךיא ןָאק --- ןעצראה ן'פיוא טלָאמעד ןעוועג זיא רימ ייּב סָאװ
 ,ןערהַא קרַאטש ךימ לָאז'ס ןַא ,ןעגָאז ; ןעּבענרעּביא טשינ ךייֵא
 ,קירעּפָאּפ ןענַאטשעג טרָאפ ךָאד ריס זיא רע םורָאװ ,טשינ ךיא ןָאק
 ,ןעגָאז לָאז ךיא ,רעדעיוו .ןוא ,.ןלַאה ןיא ןייַּב ַא ,רהיא טגָאז יו
 ,תמא ןעצנַאגניא טינ ךיוא סָאד זיא ,טחערפעג ךימ טָאה סע זַא
 ןעטסגרע םעד ןעשטניוו טשינ סעכלעזַא ךָאד רָאט עמ ,רהיא טגאז יו
 ןעצנאנ ן'טימ ןעשטנואוועג םהיא ּבָאה ךיא ,הּברדא ,ןליפא אנוש
 סנ א םהיא לָאז טָאג ןַא ,ןעּבױלג רעכיז רימ רהיא טגעמ ,ןעצרטה
 --- ? ןעניניירּפא ,סע טסייה ,ןעצנאגניא ... םהיא לָאז עמ ןוא ןוהט
 רהיא ...ףָארטש עגנירג ַא סיּפע ױזַא רָאנ ;ןייז טינ ךָאד ןָאק סָאד
 : ...9) טהעטשראפ

 יד ןעגנאגעגמורא ךיא ןיּב ,ךייא ךיא גאז ,דַאשט א ןיא יו
 ךיא זא ןוא .ןעניפעג טנָאקעג טשינ טרָא ןייק רָאנ ךיז ,געט עכילטע
 ךיא רעווש ,קסּפ רעד ןעגָארטעגסױרַא םרעוו ןעגרָאמ זַא ןוא טגידנע -ענ ,םשה ךורּב ,ןיוש ךיז טָאה קסע רעד זַא ,ןערָאװעג רהָאוװעג ןיּב
 ןופ טעשטַאקעג ךיז ,ןעפָאלש ןעּביױהעגנָא םינ ,ןעפָאלשעג טינ טכַאנ ענעי ןיּב ךיא זַא ---רעייט רימ ייּב זיא'ס --- ,ןעכעל ןיימ ייּב ךייא
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 ,ןהעטשפיוא ףוס-7ּכ-ףוס טזומעג ןוא ,רערעדנַא רעד ףיוא טייז ןייא
 טשינ ,ןירַא בולק ןיא ןיירַא-קוק ַא ןעבעג טבורּפעג ךימ ּבָאה ןוא

 לע רעמָאט ,טנעכערעג ּבָאה ךיא יו ,לעיּפש םעד ּבעילוצ ױזַא
 רימ זיא ץרַאה סָאד ...טונימ ַא ףיוא שטָאח ןעסעגרַאפ ןענָאק ךיא
 זַא ,טסואוועג טעמּכ ,טלהיפעג ּבָאה ךיא ,רעווש וצ ןעוועג סיּפע
 .לָאמש טלַאה וע

 רעד ןיא טייצ רעכילטנייוועג רעד ןיא םוק ךיא הוה ךּכ ןוא

 ייװצ ןעגנירּפשסױרַא טרָאד ןופ ךיא ןעגעגַאּב ,עיצַארָאטסעד
 -תנּכס -- טמארעראטראפ ,ןעטכָאלפעצ קראטש ,"ךעלעקנעי,

 רָאּפ ַא ןעפָארטעג ךיא ּבָאה ,גינעווניא ןעמוקעגניירַא ! תושפנ
 ךָאנ ,יז טינ ןיוש טגנַאלרעד שיט םוצ .ןעסע ןעשטנעמ עדמערפ

 ,רהיא טנָאז יו ,ךיוא סיּפע זיא ןיילַא רעטומ יד ןוא ,רעטומ יד

 ןיִּב ...טנייוװרַאפ זַא ,ןערעווש טנעמעג טלָאװ ךיא ,גיד'מכילעדאל

 ףיוא ּפָא-ףור ַא יז והט ןוא םענ ןוא ןעּפ רעד ףיוא ?יופ טשינ ךיא
 : טייז ַא

 ? רעטכָאט רעיא ץינרע זיא אוו --
 טימ זייוו ַא רימ טוהט ןוא רימ וצ יז טכַאמ --- ,ךיז ייּב --

 ַא יו סיוא-טהעז סָאװ ,לעריקלַא ןיילק ַא ףיוא ,ןיהַא ןעגיוא יד
 .לעריט א טימ לעגייטש

 ,רעטומ רעד טימ טלעיּפשעג ּבָאה ךיא סָאװ ,לעיּפש סָאד

 ןעדער .לעיּפש ענדָאס ַא ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,ןעוועג זיא
 -נייק רהיא טימ ךיא ּבָאה ןהעציירד ןוא ןהעצטכַא חּכמ ךילטנעפע
 םעד לי יז ןזַא ,ךיא ּבָאה ןענַאטשרַאפ רָאנ ;טדערעג טינ לָאמ

 ןוא ,ןעמָאנ ?עקיטש ַא טימ ,רעגיטנייה ַא ןאמרעגנוי ַא ;ךודיש
 ואמִאט יא ,עטָאלּב ןיא ?עּברעק ַא ןוא ,רענעידרַאפ רענעש ַא
 ּבָאה ךיא ,הּברדַא 4 ןעלעוו טינ יז לָאז סָאװ רַאפ --- עננָאדַאּפ
 ריסערעטניא ךיא זַא ,שינערעהוצנָא ןעּבענעג לָאמ רֶאֹּפ ַא רהיא
 ןָאק ךיא -- ןמיס ַא !קאמשעג רהעז רעטכַאט רהיא טימ ךימ

 ,עשז טפערט ...שיט םוצ ןיילַא טגנַאלרעד יז סָאװ ,ןעדייל טינ

 ? ףיורעד רימ יז טרעפטנע סָאװ
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 טגנַאפרעד 4 טגנטלרעד יז סָאװ ,ןעדייפ טינ טנָאפ רחיא --- ||

 | | ...} ןייֵלַא ןעמ
 "רעד ןֹוא ,סע טסייה רעטומ יד ,נָאז א רימ וצ יז טוהט ױזַא

 ן'רעביא ןעניוּבנעלע ןעטעקַאנ ן'טימ ףיוראירימש א ךיז טננַאל

 ! סיּפע רהיא והט העג ןוא ,םינּפ

 ױזַא יװ ,?עריקלַא םעניילק ם'ייּב --- ? ךיא טלאה עשז וואו
 ןיא ןיירא-הענ א ןָאהטענ ּבָאה ךיא ןפוא ןייֵא ראפ סָאװ טימ ןוא

 עטשרע יד ןעווענ ןענעז סָאװ ?ןיירַא ?עריקלַא םעניילק םעד
 ףיס טגערפ -- ?גָאז א ןעּבענענ רהיא בָאה ךיא סָאװ ,רעטרעוו

 ,ראנ קנעדעג ךיא !וליפא ןעקנעדענ ןָא ףיוה ךיא ביוא ,םרחב

 סאו ,לעכוטרַאפ ןעסייוו ןעניבלעז ם'ניא ןעפַארטעג יז בָאה ךיא זַא
 ,ןעצראה ן'םיוא טנעה יד טנעלענפיונוצ ,רעטסנעפ ם"ייּב ןעציז ,דיממ

 טנגד ,אטינ טולּב ןעּפָארט ןייק ,סייוו ךעלקעּב יד ,סָאלּב םינּפ סָאד
 ,ןעניאךעשראק ענעש יד ןוא ,ףיורא טקוק ?עּפיל עטשרעביוא
 ירעפ ,טייוו-טייוו ץיגרע ןעקוק ,לעכיור ַא טימ יו ןעניוצעגרעּביא

 ןייק ןוט ןמיס ןייק טשינ ,רערט עגיצנייא ןייק טםשינ ןוא ,טכַארט
 "מיוא םניל ,ןעמ טהעז ,רעיורט רעמוטש ,רעליטש ַא רָאנ ,רערט

 ךיא .ןרעטש ןעסייוו ןעטשטיינקעגנָא םיוק-םיוק ן'פיוא ןעסָאנעג

 ריס ייּפ זיא'ס -- ,רהיא טרעה ,ןעבעל ןיימ ייּב ךייא רעווש
 יװא ,ןעש וזַא ןעוועג טונימ רעניזָאד רעד ןיא זיא יז --- רעייפ
 רטמ רענלַאװ א והט א ןעּבענ ךיז ןעוועג טיירג ןיּב ךיא זַא ,ךילטעג
 טָאה ,ךימ ןעהעזרעד ...! טירט יד רהיא ןעשוקסיוא ןוא סיפ ערהיא

 ןייק ךיז ןעּבעגעג טינ אקוד ,ןעקָארשעגרעּביא טינ אקוד ךיז יז
 ףךיא .ףראד ךיא סָאװ ,ךימ טנערפעג טי אקוד ןוא ףיוא-ּפאה
 "קעווא ןוא ?עקנעב א קעווַאיטלעטשענ ןוא ןעמונעג ןיילַא ּבָאה

 ןייא ןהָא ,ןעדער ,ןעדער ןעמונענ ןוא רהיא ןענעקַא ךיז טצעזעג

 רימ ייּב ךיז טָאה רעטרעוו ןופ ?אוק ַא .גערב 8 ןהָא ,רעהפיוא

 ןוא טדערעג ןוא טדערעג ּבָאה ךיא ןוא ,ףיוא-ןעפע .ןייַא .ןעּבענעג
 ךיא זא ,ךייַא ךָאד ךיא גָאז -- טדערענ ּבָאה ךיא סָאװ .טדערעג

 רחיא הבאה ךיא ;יוזא ןעווענ זיא ,םינּפַא ,טשּפ רעד .טינ סייוו
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 "רַאפ וצ ןעּבעג רחיא ,יז ןעטסיירט ,ץראה סָאד ןעדערפיוא טלָאװעג

 רעזנוא ףיוא .,.קרַאטש ױזַא "ןערינאער, םינ רָאט יז זַא ,ןהעטש
 .ןעצראה םוצ יױױזַא ןעמענ טשינ ךיז לָאז יז :סע טסייה ןושל

 בָאה ךיא ...ןעש וצ ןוא ,שירפ וצ ןוא ,גנוי וצ ךָאנ זיא יז םורָאװ
 ..ןעסיוו טינ רָאנ ךָאנ ןעמ ןָאק קילג רהיא זַא ,ןעגנורדעג רהיא

 ַא טימ ,רעניטנייה ַא ,רחוס ַא ןאמרעגנוי ַא ךיא ןיּב ,לשמל ,טָא
 ןיא לעברעק א ןוא ,רענעידראפ רענעש א ןוא ,ןעמָאנ ?עקיטש

 ןענָאז רָאנ רימ יז זָאל :ןמיס א ...ענּבָאדַאּפ ואמָאט יא ,עטָאלּב
 זיא'ס סָאװ ,גנידסלַא ןעסענראפ וצ טיירג זיא יז זַא ,טרָאװ ןייא

 ןייק ,טינרָאג ,ןעוועג טינרָאג טלָאװ סע יוװ ךיילג ,רעהַא זיּב ןעוועג
 ײּפסנָאק, םוש ןייק טימ ,"ךעלעקנעי, םוש ןייק טימ ,ףסוי םוש

 ...| טלעוו רעד ףיוא "ןעשייר
 ךיז טָאה סע ןענאו ןופ ,טינ ןיילא סייוו ךיא ? רהיא טרעזװ

 יז ןזַא ,רהיא טניימ רעמָאט ןוא { רוּבדהדחּכ אזא ןעמונעג רימ וצ
 "עג ןוא ןעסעזעג !רופָא ?ףיורעד טרעפטנעעג סיּפע רימ טָאװ

 רעד ןעטיידאּב טנַאקעג טָאה סָאװ ...טקוקעג ןוא טקוקעג ןוא טקוק
 רהיא, :ןעטיײדַאּב טנָאקעג טָאה קוק רעניזָאד רעד 4 קוק רעגיזָאד

 ...! טינ םיּפע רךימ ךיז טּביולנ סע 4? תמא ןייא טימ סע טניימ

 -צ ךימ טזָאל, :רעדָא ..."ןענעלרעביא ךימ לע ךיא  :רעדָא

 ,"ףסויג טינ ?טהעטשרַאפ רהחיא ,,,"ףסוי, ;רָאנ רעדָא ..."הור

 ..17ףס- וי, :רָאנ

 ןיילַא ךיז ייּב טאהעג םעדכָאנ ּבָאה ךיא םינּפ א רַאפ סָאװ

 ..! רהָאֹי אזא ןעּבָאה םיאנוש עניימ ןיוש ןעגעמ -- ןעניוא יד ןיא

 ףַאפ ךיז ןעזייו טמעשעג ךימ דנַאנַאכרוד נעט עכילטע ּבָאה ךיא
 ,טסיוו ױזַא ןעוועג ןעצראה ן'טיוא ריס זיא בנא ןוא ...ןעניוא יד
 בייח ?עקיטש ַא רַאפ ָאד ןעלהיפ ךימ טלָאװ ןיילַא ךיא יוװ ךיילנ

 ךימ בָאה ךיא ?עיפיוו ...ןהעשעג ןזיא ייז סָאװ ,קילנמוא ם'ניא

 ,ןעקנאדעג יד ןופ ןעגָאלשסױרַא םהיא לָאז ךיא ,טעשטומעג טינ

 רהיא ..!ךילנעממוא -- ןע'פסוי םעד טָא ,םהיא ןעסעגרַאפ

 ּבָאה םיתמ ראפ ,טינ טלאה תופולח ןופ ךיא ןזַא ,ןעסיוו טפרַאד
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 ףעווש ךיא רָאנ ,טינ ךיא ביולג ףושּכ ןוא ןוא ,טינ ארומ ןייק ךיא
 טינ לָאז רע ,טכַאנ יד ןעננַאנענקעװַא טשינ זיא'ס ,תונמאנּב ךייא
 ןוא ןעקעוופיוא טינ ךימ ,סע טסייה ףסוי ,םולח וצ רימ ןעמוק

 טינ ,םהיא ייּב זיא'ס זַא ,זלַאה ן'פיוא טנַאה רעד טימ ןעזייווַאב |
 טניימ יו ...ןעכייצ רעיולב ַא זלַאה םורַא ןוא םורַא ,סָאמ ןיימ ןיא
 סָאװ ,טקאפ 8 סייוו ךיא ? תושממ ַא סיּפע טָאה םולח ַא ,רהיא
 -שירַאנ רָאנ ...רעטעפ ַא םעניימ טימ לָאמַא ןעפָארטענ ךיז טָאה
 ייווא טאלג ןיִּב ךיא ...! תומולח ןופ טשינ טלַאה ךיא ! ןעטייק
 טרעהעגפיוא ,ןעסע םוצ טיטעּפַא םעד ןערָאלרַאפ ,טהערדעצ ןעוועג
 ףעטנאקַאב א רָאנ !ןיינ ?רהיא טניימ דחּפ רַאפ ...ןעפָאלש
 רהיא --- שיט ןייא ייּב ?ָאמ ?עיפיוו םהיא טימ ןעסעזעג ,שטנעמ
 טָאװ ,רהיא טנָאז יו ,ןעוועג בשיימ ךימ ךיא ּבָאה ? טהעטשרַאפ
 ןוא ץדאה טימ ןעמונעגנָא ךימ ּבָאה'כ --- ןייז טעװ ןייז טעוו'ס
 עיצַארָאטסער רעד ןיא ייז וצ ךיילג ,ןיהַא קעווַא-העג ַא ןָאהטעג ּבָאה
 .ןײרַא

 "סער דימ רעוו --- עיצַארָאטסער רעד ןיא ןהעג וצ םוק ךיא
 טינ רָאנ ךיז טּבױה סע ?עיצַארָאטסער רימ סָאװ ? עיצַארָאט
 ןעמוקענניהַא יא ואוו ! וליפא טרָא סָאד טנעקירטעגסיוא -- ןָא
 "! געט עכילטע ןופ ןיוש ןערהָאפעגסױרַא, ? עיצַארָאטסער יד
 "סיורַא טסייה ןערהָאפעגסױרַא, ?? ןערהָאפעגסױרַא םסייה סאו,
 ןײרַא-ןיול א ,ןיירא ףיוה ןיא ןָא-גנולק ַא וחט ךיא ,.."ןערהָאפעג
 "אוו / ? עיצַארָאטסער יד ןעמוקעגניחַא זיא ואוו , : תיּבהילעּב םֹוצ
 רענייק --- גָאט רעגיטכענ א ?? ןעדהָאפעגרעּבירַא יז זיא ןיה
 ךָאד ךיא ּביוה ! ןיהואוו ,ןעגָאז טינ רימ ןָאק רענייק ,טינ טסייוו
 .עיציּבמַא רעד ןיא ןיירא ,רהיא טנָאז יו ,ןערעייפ וצ אמתפמ ןָא
 -תנּכס ןיא ,עיציּבמַא רעד ןיא ןיירא-םוק ַא והט ךיא זַא ,ךיא ןוא
 ,רענעגושמ א יוװ ,ךייא ךיא רעווש ,ןעפָאלעגמורַא ןיּב ךיא ! תושפנ
 ?"ךעלעקנעי, יד ןוא ...! קע ןייֵא טָאה טלעוו יד ואוו ןעווענסיוא
  "ףלעקנעי, ןייא שטָאח ,ןעגָאז טלָאז רהיא ,סיעכהל-וצ ףיוא יו
  ,ןייז שרודו רקוח עיצילַאּפ ןיא קעװַא ךיא ןיּב ...! האופר ַא ףיוא
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 טוהט ,עיצילַאּפ ןיא ןעמוקעג ...סע טסייה ?עקווַארּפס , א ןעכַאמ

 ןוא סָאדה :ךיא גָאז ??ַאדַאנ ָאטשט, :ףיוא-םענ ַא ךימ ןעמ

 ..."+ עיצַארָאטסער יד ןעמוקעגניהַא זיא ואוו ,ױזַא ןוא ױזַא ,סָאד

 יד; :ךיא גָאז ??עיצַארָאטסער רעסָאװ, :;ךימ ןעמ טנערפ

 רהיא ..."? יז ךיא ףרַאד סָאװ ףיוא, :ךימ ןעמ טנערפ ."יד ןוא

 ךיא סָאװ ףיוא ,ןעלהעצרעד ןהענ ייז ךיא לָאז -- טהעטשראפ

 ןוא לָאמ ַא ךָאנ ךימ ייז ןענערפ .,ךָאד ךיא גייווש ...? יז ףרַאד

 םָאװ ...? יז ףרַאד ךיא סָאװ ףיוא ,ןעגָאז ייז לָאז ךיא ,לָאמ א ךָאנ

 ,ןנױנ ,,,ריטפמ ,רהיא טגָאז יו ,טפיוקעג רימ ּבָאה ךיא ,ךייַא גיוט

 ...! ןעגָארטעג ךימ טָאה חור רעד !שינעפיול ַא טאהעג סע ּבָאה ךיא

 ארומ טאהעג ךיא פָאה ,ךילטנענייא ,סָאװ ,קירוצ ליוו עמ זַא ,שטָאח

 טימ ,רחוס ַא ןאמרעגנוי א רָאנ ךָאד ךיא ןיּב ?ּכח-ךס זַא ,ןעּבָאה וצ

 זיא לעּברעק ַא ןוא ,רענעידראפ רענעש א ןוא ,ןעמָאנ ?עקיטש ַא

 שימ םיקסע עכלעזַא ןיא ךיא ,,.? ענּבָאדַאּפ ואמָאט יא ,עטָאלּב

 ןעמ זַא --- וקָאנסעשט ישוועי עינ; : רהיא טנָאז יו ! טשינ ךימ

 ּבָאה ךיא ?ןעד סָאװ רָאנ ?,..סע טסייה ,לעּבָאנק ןייק טינ טסע

 -- טנייפ סע ּבָאה ךיא ?טהעטשרַאפ רחיא !טנייפ סע

 םָאד ,ךייַא ךיא גָאז ,ןעטלָאשרַאפ ריס ּבָאה ךיא ...! ןיוש ןוא

 ריד ַאנ !לעדייס ַא ריד ַאנ !עיצַארָאטסער ַא ריד ַאנ .ןייּבעג

 ןוא ,ןעסענרַאֿפ יז טלָאװעג ןייֵלַא ןיוש טלָאװ ךיא ..!ףסוי א

 סיױרַא םינ רימ יז טכירק ,סיעכהלדוצ ףיוא יו ,רעּכָא זיא .ףוס ַא

 ן'טימ ןעגיוא יד רַאפ רימ יז טהעטש םויה דע ךָאנ !ּפָאק ןופ

 ,ןעגיוא-ךעשראק ענעש יד טימ ,טרירעמעש סָאװ ,לעכוטרַאפ ןעסייוז

 יד טימ ,ףױרַא טקוק סָאװ ,לעּפיל םעניילק ן'טימ ,ןעקיווק סָאוװ

 -כעלעג ן'טימ ןוא ,ךימ שוק ,ַאנ :ךיז ןעטעּב סָאװ ,ךעלּבירגיזח

 טכַאמ לָאמטּפָא ןוא ..,רבא סכילטיא ןיא ךיז טהענעצ סָאװ ,לערעט

 רהיא ךיא רעה ,ףָאלש ןעטכער ןיא טלַאה ךיא זַא ,טכַאנייּב ךיז

 ןעטלַאק ַא ןיא ףיוא ךימ ךיא ּפָאח ..2!ףס-וי !ףפ-וי, :לוק

 ריס טמוק ױזַא ,רהיא ןָא ךימ ךיא ןאמרעד םיוק םורָאװ .סייווש

 ...רע ןעקנַאדעג יד ףיוא דלאה
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 8 ןעּבעג ךיז טעװ רהיא זיּב ,טינ טרָאװ ךיא ? רהיא טחעז
 רעד ףיוא גנידסלַא זַא ,ןיילַא סייוו ךיא ;רעגייז םוצ םענ ַא-והט
 סָאװ ,טינ לעּביארַאפ ןייק רָאנ טָאה ...ףוס ַא ןעּבָאה זומ טלעוו
 רימ טינ ןוא ,טייצ לעיפוצ לעסיּב ַא ןעמונענוצ ךייַא ייּב בָא ךיא
 טעװ ,טלהעצרעד ָאד ךייַא בָאה'כ סָאװ ,גנידסלַא זַא ,טנַאה רעיא
 ...ןעשייריּפסנָאק : רהיא טגָאז יו ,ןעדייּב זנוא ןעשיווצ ןעּביילּב סָאד

 !עידַא





 ע נב א ח

 ,1909 רהָאי ןיא ןעּבירשענ





 ענּבַא ח
 הּביסמ א ןיא ןעטעזעג רימ ןענֶעֶז .סעדָא ןיא סָאד זיא ןעוועג -

 עיר סָאװ ,,סָאד טסייה םרעּביירש ,ןעטַארעטיל הרבח עצנַאג ַא
 8 ןעטנעדוטס ןוא ,טיילעגנויי טָאג ןוא ,ןענעייל סָאװ ,רעזעפ ןוא

 8 ,ןערעידוטש ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןעוועג ןיא ?עדיימ א ןוא ,רָאּפ

 טאלג ןוא ,ןעֶקַאּב עטיור טיִמ ,עטנוזעג ַא ,לעדיימ עשּביח ץנַאג
 חרבח .רעזנוא וצ ןענעז סָאװ ,עכלעזַא ,טסייה סָאד ,דצה ןמ ןעדיא
 טקור ,ןייא ךיז ןעמ טרעה ,ןעדער ןעדיא ןעהעז ייז .רָאנ ,ךייש טינ

 ןייא טרעװ סע זיּב ,גנַאל ױזַא  ,רעטנעהעג .לָאמ עלַא וצ ךיז ןעמ
 ןוא שוט ן'פיוא .רעזעלג יד .טימ ךיז טייברַאפ עמ ןוא עינַאּפמַאק
 ןזיא ןעוועג , ,.,קארשי ?ֹּכ םירבח --- שיט ן'רעטנוא סיפ יד טימ

 ןעּבָאה טרערעג ןוא ,גָאט רענידעכַאוו א רָאנ ,תּבש טינ ,ךילטנעגיוא

 ;ןעכַאז ערעדנַא רָאנ ןופ רָאנ ,תּבשי ןופ טינ ,ךילטנעגייא ,רימ

 טרַאּפשעג ןוא .טדערעג רימ .ןעבָאה ,טינ תועט ןייק ּבָאה ךיא ּביוא
 ,םזירעגזיולק ,,,םזימעה-דחא ;  םזיִלַאירָאטירעט ,,םזינויצ .רעּביא ךיז
 טיג ,טלעג ןייק .םינ- השעמ תעשּב טאהעג ןעניז ןיא טינ רָאנ ןוא

 טינ ןליפא ,עֶנֹּבאָה טסייה סָאװ ,לעטדעטש ןייק טונ .,תָּבִש ןייק
 ,םיצולּפ- .ןעמוקעג טינ הבשחמ רעד ףיוא וליפא ןוא ןעוועג .ריּכזִמ
 ַא .ףיוא .ךיז .טּביױה .סע ,םורַא וָאװ ןוא ױזַא יװ,טינ ,סַײװ ךיא
 טיילעגנוי יד ןופ רענייא ,ןעמערּב עסייוו טימ רעלעג א. ןטמרעגנוי
 ןָארטביױה ! ןוא טנַאה .רעד טומ .ךאמ .ַא טוהט ןוא ,"דצה-ןמ, סָאװ
 ראק קא שלח ,תוב

 רב - :
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 ךיא לעװ טָא ,יאמ-אלא ?סָאד ךייֵא נױט סָאװ ,אש ---

 -ענ ךיז טָאה רימ טימ סָאװ ,השעמ ערענעש ַא ןעלהעצרעד ךייא

 לעטדעטש ַא ,לעטרעטש ַא ןיא ענּבַאה !ענּבַאח ןיא ןעפָארט

 לעטדעטש סָאד טָאה .ענּבַאה טסייה סָאװ ,ןַאהרַאפ סעכלעזַא

 ,טסָאּפ א :ןעּבָאה וצ ףרַאדַאּב לעטדעטש ַא סָאװ ,גנידסלַא ענּבַאח

 טימ ,ףַארגעלעט ַא טימ ,בר ַא טימ ,ךייט ַא טימ ,רעניּבַאר ַא טימ

 ,םידיסח טימ ,הרוּת-דומלּת ַא טימ ,ווַאטסירּפ ַא טימ ,םלוע-תיּב ַא
 םידיננ טימ ןוא ךס ַא רהעז םינצּבק טימ ,ייווצ םישרדמייּתּב טימ

 טָאה .ךעלטדעטש עניילק ערעזנוא ךילטנייוועג יוװ ,גיצניוו רהעז
 לָאמנייא לעטדעטש םעד ןיא ןעגָארטרַאפ רהֶאֹי רעטוג רעד ךימ

 ,השעמ ענעש ַא זיא סע ,ןעכרָאה סָאד טנעמ רהיא .תּבש ַא ףיוא
 ךָאד רהיא טסייוו סָאד .ןעמוק ץינוצ ךייַא ןָאק יז ,עצרוק ַא רָאנ
 וצ טמוק רהיא זַא ,לעטדעטשניילק א ןיא זַא ,טוג ץנַאג םּתסח ןמ

 טעוװ סע ,נידלעטדעטשניילק ןערעוו רהיא טזומ ,תּבש ףיוא ןערהָאפ

 .טסעגרַאפ סָאד -- רעטייוו ןערהָאפ ןופ .ןעפלעה טשינרָאג ךייא
 ךָאנ טרָאד טָאה ,ענּבַאח זיא ענּבַאח טניז .סעדַא טינ זיא ענּבאח

 טביילּב רהיא זַא ןוא .ןעוועג תבש ללחמ טינ דיא ןייק לָאמנייק
 ,ןיירַא ץחרמ ןיא ןהעג ל?ּכ-םדוק רהיא טזומ ,רענּבַאח ַא תּבש ףיוא

 ןעּביירש ןעצעזקעווַא ךיז טעוו רהיא 4 ןוהט רהיא טעװ ןעד סָאװ
 .טינ ךָאד ןעמ טסעומש --- ןיירַא ?הוש ןיא ,לידבהל ,ןוא ? םירפס

 ןערהָאפ וצ ןעמוק טלָאז רהיא ,הּברדַא ,ןעהעז טלָאװעג בָאה ךיא
 ,טניימ רהיא .ןיירַא ?הוש ןיא ןהענ טינ ןוא תבש ףיוא ענּבַאח ןייק

 עמ !"יּכוהלמ סה 4 סטכעלש ןוחט סיּפע ,הלילח ,ךייַא טעוװ עמ

 ;ןעקוקנָא רָאנ ךייַא טעװ עמ ;ןוהט טינרָאג ךייא טעװ

 ,ןעדיא םעד ןעקוקנָא ףיונוצ ןעמוק ךיז טעװ ענּבַאח ץנַאג

 ןיא ןחענ טינ ליוו ןוא תּבש ףיוא ענּבַאח ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ

 -לעּב ם'ייּב ןעּבָאה רחיא טעוװ םינּפ ַא רַאפ סָאװ ןוא .ןײרַא ?חהוש
 טעוו עמ סָאװ ,ןעסע סָאד ןעּבָאה טעװ םעט ַא ראפ סָאוו ? תיבה

 ךָאנ ךייַא טעוו עמ יצ ,טסייוו רעוו ןוא ? רעדנוזַאּב ןעּבעג ךייַא
 רהיא סָאװ ,ץיױרּפ א ,רהיא טנעז סָאװ ? רעדנוזַאּב ןעסע ןעּבעג
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 טינ ,שיט ןייא ייּב תיּבח-לעּב ן'טימ טינ ,רעדנוזַאּב ןעסע טלָאז

 ? תורימז ןייק ןעמעלַא טימ ןעגניז טינ ,שודיק ןייק ךיוה ןעכַאמ

 זיא טלָאמעד ,ץירּפ ַא ,לידבחל ,ןייז טלָאז רהיא .ןעוו ,רזיא טהעז

 רדח ןיא ךיז ןצ גנידסלַא רהיא טגירק טלָאמעד .שרעדנַא סיּפע

 -ָאמַאס א וליפא ןוא ,סָאריּפַאּפ ַא ןוא ,ןעקנירט ןוא ,ןעסע :ןײירַא

 ,סע ךיז טמענ ןענַאװ ןופ .תּבש םוא ,ןייז לָאז טדערעגנסיוא טינ ,רַאװ

 . םורָאװ .ןענערפ טינ רהיא טלָאז סָאד ,ע ?ןעסיוו רהיא טליוו

 יאמל ,סָאד יאמל --- יאמל תוישק ןעגערפ ןעביֹוהנָא טעוו רהיא זַא

 רהיא טנעז ,רוציקב ..קע ןייֵַא ןהֶא השעמ ַא ןייז טעװ ,סענעי

 .רענּבַאח ַא ןייז רהיא טזומ ,ענּבַאח ןייק ןעמוקעג

 ןיִּב ךיא :השעמ ַא רימ טימ ןעפָארטעג רעּבָא .ךיז טָאה

 טיִמ טרהיפעג ּבָאה ןוא ענּבַאח ןופ טייוו טינ ץירּפ ַא וצ ןערהָאפעג

 טרַאּפשעצ רימ טָאה םע };רעטנעזיוט עכילטע ענעש ,טלעג ךיז

 טכַאד ,טָאה ,טסואוועג טינ טָאה סָאװ ,רעד .סענעשעק-םעזוּב יד

 םורָאװ ,טלעג ךיז טימ רהיפ ךיא זַא ,ןעהעז טפרַאדַאּב ךיוא ,רימ
 ; םינּפ רעדנַא ןייַא רָאנ רע טָאה ,טלעג טרהיפ רע זַא ,שטנעמ ַא

 .שרעדנַא טדער רע ,שרעדנַא טהעטש רע ,שרעדנַא רָאנ טהעג רע

 זיא סע -- חֹּכ ַא ךיז ןיא טָאה ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,טלעג
 -- סנעטשרע +טלעג ן'טימ ןעמ טוהט סָאװ ,ללּכח - ...! טלעג
 ןעגָארטמורַא ךימ ךיא לעוװ ױזַא יו .סעדַא טינ זיא ענכַאה .תּבש

 זַא ,ןעגָאז תמא םעד ךייַא ךיא זומ ,תינשהו ?טלעג טימ תּבש
 רעד היוא ןעגיטכענ וצ טַאהעג ארומ לעסיּב ַא יקַאט ּבָאה ךיא

 ּבָאה ךיא ,הלילח ,טינ .עּבטמ ַאזַא ,ערה-ןיע ןייק ,טימ חינסכַא

 ןעװעג זיא הינסכַא-לעּב רעד .הינסכַא-לעּב ן'רַאפ טַאהעג ארומ
 רענעש ַא רהעז טימ ,רע'רשּכ .ַא ןוא ,אקוד רעמורפ א דיא ַא

 ךיא ּבָאה םינלזג ןייק רַאפ טינ ךיוא ,לעטרַאג ַא טימ ,,עטָאּפַאק

 טדָאטש ַא ןופ םש ןייק ,הלילח ,טינ טָאה ענְּבַאח :טַאהעג ארומ

 רעד ףיוא ךָאנ טרעהעג טינ טָאה עמ .סרעּפַאח רעֶדָא םינלזנ ןופ
 ,יַא .תוליזג רעדָא תוחיצר ןעמוקרָאפ ןעלָאז ענּבַאח ןיא זַא ,טלעוו
 סע ךָאד זיא ,םָאְרנֲאַּפ לעקיטש ַא לָאמַא ןעוועג טרָאד זיא רעמָאט
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 -ָארנאּפ ןייק ןַאהראפ טינ טנייה זיא ואוו ןוא ,םָארגאּפ תעשפ רָאנ
 ןיא ענּבַאה ןיא ןחעג טנָאק רהיא ,ילש ןהּב ךייַא גָאז ךיא ...? ןעט

 טעוװ סע ,תוירחא ןיימ ףיוא --- ןיילא רענייא טכַאנ עּבלַאח ןעטימ

 ארומ טאהעג ךיא בָאה עשז סָאװ ,ןֹּכ םא ..ןהעשעג טינרָאג ךייא
 רָאנ ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,טאהעג איוומ ּבָאה ךיא ? ןעּבָאה ֹוצ

 ,טלעג רמערט ,טלעג עמוס ַאזַא ,ערהדיע ןייק : ךאז ןייא רַאפ

 ךיא ..,? ךיז טכַאמ םע סָאװ אישק ַא ,חלילח ,רעמָאט ...םניימ טינ

 סָאװ .טכעלש זיא סע --- ןיהַא ךיפ הערד ךיא ,רעהַא ךימ הערד
 רעװ :;הינסכַאילעּב ןיימ טימ סעומש ַא ךַאמ ךיא ?ןעמ טוהט
 ? םידיגנ יד ןופ ,טייל עטסמענרָאפ יד ןופ ענּבַאח ןיא ָאד ןענעז
 רשפא ? קעווצ ןעכלעוו בעילוצ ,  אמּתסמ רימ ךָאד רע טרעפטנע
 ךימ סָאװ ,ןעלהעצרעד ןחעג םהיא ךיא לָאז ?4 טפעשעג ַא חֹּכמ
 רענעש ַא טימ דיא רענעש ַא יקַאט ןיא רע ,תמא ! טשטעווק
 טדָאטש ןייק טינ יקַאט זיא ענּבַאח ןֹוא ,לעטראנ ַא טימ ןוא עטָאּפַאק

 יע ןייק ,טלעג רעּבָא ךָאד זיא סע ; סרעּפַאח רעדָא םינלזג ןופ
 ךיא ,רוציקּב ...סניימ טינ ,טלעג דמערפ ,טלעג עמוס ַאזַא ,ערה
 ,"דיננה םהיא גָאז ךיא ,סענעי ךימ רע טגערפ ,טָאד םהיא גערפ

 -סױרַא םהיא ייּב ּבָאה ךיא ,רעהַא"ןיהַא }"טפעשעג, רימ רע טנָאז

 א ןיא ענּבַאח ןַא :ןעּבָאה וצ ףרַאדַאּב ךיא סָאװ ,סָאד ןעניוצעג
 ןיא ןאהראפ זיא סע ,טסייה סָאד ,םינצּבק רעטיול ןופ לעטדעטש

 רענייא ?ּכח-ךס ןאהרַאֿפ ,גיצניוו דחעז רָאנ ,ךיוא םידיגנ ענּבַאח
 לעקיטש ַא ןיא רע זַא ,ןענָאז םהיא ףיוא ןָאק עמ סָאװ ,רעכלעזַא
 רָאנ ,דיגנ א רָאנ טינ ןוא ,דיגנ דעצנַאג ַא יקַאט רשפא ןוא ,דיגנ

 טָאה ,סע טסייה ,טלעג ןייז .םוצע ריבג ַא ,ןענָאז ןעמ ןָאק ריבג ַא

 ךס ַא יקַאט רשפא ןוא ,רע טָאה טלעג רָאנ ,טלהעצעג טינ רענייק
 ןעצנַאג ַא ןעטיילק טימ ,ענעגייא רעזייה רע טָאה טנייה .טלעג
 ,ןעגָאז ןעמ ןָאק דלַאו ַא יקַאט ,לעדלעוו לעקיטש ַא טימ ,קרַאמ
 לפעשטנעמ א ןופ השקשינ ךָאנ רע זיא וצרעד ןוא .רעדלעוו ייווצ

 ַא ןענָאז ןָאק עמ ,עבטּב רעטכעלש ןייק טינ ,טסייה סָאד ,ךיוא
 בעיל טָאה ;טנַאה רעטיירּב ַא טימ ןוא ץרַאה טוג א טימ ,רעטוג
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 ַא טימ ,הבדנ א טימ ,ךימ רחיא טהעטשראפ ,ןעלעטשטיוא ךיז

 רעוו ---םענייק ּפִא טינ טנָאז רע ;על'חבוט א טימ ,דסח-תולימג

 בעיל טָאה ,דֹובּכ בעילוצ ,ךילטנייוועג ; םהיא וצ ןעמוק טינ לָאז סע
 ףע ןיא ךיז ייּב יװַא שטָאה ;דובּכ בעיל טָאה דיננ א ,דובּכ
 ןוא ;דֹובּכ טנייפ טָאה ,ךיז ייּב רעטסָארּפ ַא ,וינע ןייא טשרמולּכ
 סָאד ,רעכילדהע ץנַאג ַא ןיא רע ןַא ,םהיא ףיוא ןעגָאז ןָאק עמ

 עמ סָאװ ןוחט טינ טעוװ רע רָאנ ,קידצ רעסיורנ ןייק טינ ,טסייה
 ךיז ייּב רשפא ;ןעהעז ןעלָאז עלַא זַא יוזַא ,היסחרפב טינ רָאט

 ןיא רעו ;טינ ןעמ טסייוו ,טינ טחעז רענייק זַא ,סע טסייה ,טרָאד
 טייקכילטנערָא ןושל ןיא רָאנ 4 םענעי רַאפ ןייז ברע ביוחמ סָאד

 אזא ביוא םורָאװ ,טינ םהיא טמוק קנַאד ןייק ,ךייש טינ ךָאד זיא
 ...9 ןעד עשז רעוװ ָאט ,ךילטנערָא ןייז טינ ןיוש לָאז שטנעמ

 םעד ןזַא ,ןהעזסיורַא טנָאקעג דער יד ןופ ּבָאה ךיא ,ללּכה

 באה ךיא ןוא .ןעיורטעג אקיתוּפ ןיימ ךיא נעמ ןױשרַאּפ ןעגיזָאד
 ,ץחרמ ן'ראפ תּבש ברע ,סנעטייצַאּב םהיא וצ טזָאלעגקעװַא ךימ

 רענייפ א רהעז .,רפס א רעביא םייה רעד ןיא םהיא ןעפָארטעג
 ךילטנייוועג יו ,גיהור ןוא ,ניטראסיורג ,שי'דיגנ ,ןעש טציז ,שטנעמ

 ּפִא םחיא ךיא ּבעג ,ןעמוקענניירא ,?עטדעטשניילק ַא ןיא ריכבג א
 רהָאפ ךיא : ױזַא ןוא ױזַא ,השעמ עצנַאנ יד םהיא ?העצרעד ,םולש
 ןעביילב ָאד זומ ,טלעג ךיז טימ רהיפ ,ץירּפ ַאזַא ןוא אזַא וצ אד
 ענבאח ,השעמ א ףיוא אישק ַא ,ארומ ךיא בָאה ,ןעטלַאה תּכש

 ,סרעפאח ןייק ןופ טינ ןוא םינלזג ןייק ןופ םינ טדָאטש ַא יקַאט זיא

 רענעש ַא טימ דיא רענעש ַא יקַאט ןזיא הינסכַאילעּב ןיימ ןֹוא

 אוַא ,ערה-ןיע ןייק 4 ןעד סָאװ רָאנ ,לעטרַאנ א טימ ןוא עטָאּפַאק
 טימ רימ רע טרעפטנע ,,,! סניימ טינ ,טלעג דמערפ ,טלעגנ עמוס

 ךיא נָאז ??ןאמרעננוי ,רחיא טליו עשז סָאװ,ג :לעכיימש ַא

 רע ,ךילגעמ זיא רשפא ,ןעטעּב טלָאװעג םהיא ּבָאה ךיא זַא ,םהיא

 זיִּב סָאד ןעטלאהַאּב ןוא ןעמענוצ טלעג לעסיב סָאד רימ ייּב לָאז
 ,עפַאש ענרעזייא ןייֵא טָאה רע ;עפַאש ןיא ךיז ייּב תבש רעּביא
 םענייק חלילח ןיּב ךיא ,טסייה סָאד .גיהור ןייז ןענָאק ךיא ?לעוו
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 םינלזנ ןייק ןופ טינ ,ךיא גָאז ,טדָאטש ַא זיא ענּבַאח ,דשוח טינ
 ,טדמערפ ,טלעג עמוס ַאזַא ,ערהדןיע ןייק ;} םרעּפַאח ןייק ןופ טינ ןוא
 א טימ רימ וצ טכַאמ ןוא סיוא ךימ רע טרעה 4..,סניימ םיג
 ,טינ ךימ טסייוו ןוא ,טינ ךימ טנעק רהיא ,ןַאמרעגנוי, ; לעכיימש
 ךיא גָאז ?? טלעג עמוס ַאזַא סָאד רימ רהיא טיורטרַאפ יױזַא יו
 טםעו אמתסמ ןוא ,ןערעה ךיז טזָאל ןעמָאנ רעטוג ַא8 : םהיא וצ
 זיא סע ;לעטיווק ַא סיּפע ןעּבעגסױרַא ,ךיא גָאז ,ךָאד רימ רהיא
 טוהט ..."סניימ טינ ,סרמערפ ,ךיא גָאז ,טלעג עמוט ַאזַא ,טלעג ךָאד
 רע טָאה לעטיווק ןייק זַא ,רימ ֹוצ ןָא ךיז טפור ןוא לעכיימש ַא רע
 זָאל, :םהיא ךיא נָאז .,..םענייק ןעּבעגעג םינ ןעבעל ןייז ףיוא
 :ךיא גָאז .טינ ליוװ רע :רע טגאז ,?פעטיווק א ןהָא ןייז
 "טהעטשראפ רהיא יו, :תהע טגָאז ??ןעמ טוחט עשז סָאװ,
 ;ךיא גָאז ."יתיתכהמ , :רע טגָאז ?? תודע רשפא , ;ךיא גאז
 ."טליוו רהיא ןעמעוו, :רע טגָאז ?7 ןעגנערּב ךיא לָאז ןעמעוו,
 רָאּפ ַא סיּפע טדָאטש ןיא ךייא ייּב טינ ךיז טניפעג, :ךיא גאז
 -נעמ ענייפ עלַא ןענעז זנוא ייּב, :רע טגָאז ?4 ןעשטנעמ ענייפ
 גנערּב ןוא גנורּפש ַא ךיא והט ,יוזא דלַאּביװ,  :ךיא נאז ."ןעשט
 טגנערּב ןוא טגנירּפש , : רע טגָאז .?םיּתּב-ילעּב רַאּפ ַא ךיז טימ
 יד םהיא טסירדרַאפ סע זַא ,העז ךיא ןוא ,,."טליוו רהיא ןעמעוו
 סיוועג סע טלָאװ ךיא זַא ,םהיא רַאפ ךימ ךיא רעפטנערַאפ ,השעמ
 טלָאװ ךיא סָאװ ,ןעגָאמרַאפ ,ךיא גָאז ,סע ךימָאֿל ; ןָאהטעג טינ
 ןיימ טינ זיא טלעג סָאד ,ךיא גאז ,יוו יוזַא רָאנ ; טיורטעג םהיא
 ךָאד ךיא זומ ,סדמערפ םעדכָאנ ןוא ס'טָאג רעהירפ זיא סע ,טלעג
 -ךָאפ ןייז ךיא ףרַאד ? רהיא טגָאז יו ? ַאה ,גיטכיזרָאפ ןייז
 .טנייווש ןוא עלעכיימש ַא טימ סיוא ךימ רע טרעה ,..? גיטכיז
 אה ךיא רָאנ .טינ רע זיא ןעדעירפוצ קרַאטש זַא ,ךיא העטשרַאפ
 ,םיּתּב-ילעּב רֶאּפ ַא ןעננערּב קעווַא-ףיול ךיא זַא ,טגָאזעג ןיוש ךָאד
 ךימ זָאל ךיא ןוא .םיּתּבילעּב רָאּפ ַא ןעגנערּב ןעפיול ןעמ זומ
 ןיימ וצ רעדעיװ ךיז םענ ךיא ןוא הינסכַא רעד ףיוא קירוצ קעװַא
 ןופ ענּבַאח ןיא ָאד ןענעז רעוו ,ןעּפַאטסױא םהיא ייּב ,תיּבה-לעּב
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 -סױרַא םהיא ייּב ךילנעממוא רעּבֶא זיא ? םיתב-ילעּב עטסנעש יד
 סָאװ בעילוצ :ךַאז ןייא ןעסיוו רָאנ ליוו רע ;טרָאװ ַא ןעהיצוצ
 זיא ,ךודיש א בעילוצ ,רע טגָאז ,ביוא ? ןעסיוו סָאד ךיא ףרַאדַאּב
 סיּפע רעדעיוו ןיוש זיא ,טידערק בעילוצ ביוא ןוא ,ךַאז רעדנַא ןייַא
 טנַאז ,רע ףרַאדַאּב ,ױזַא טָאלג ,רע טגָאז ,ןליפא ביוא ןוא ,שרעדנַא
 ...םעט ַא רַאפ ָאד טניל סָאװ ,ןעסיוו ךיוא ,רע

 ןייפ זַא ,טשטעווקעגסיוא רימ ךיז טָאה רע ,רעהַאךיהַא
 עמ ןַא ,טסייה סָאד .םיּתּב-ילעּב רענּבַאח עלַא ,ךילטנעגייא ,ןענעז
 מָא-טחעג ייז סָאװ ,ןעמוקוצ סָאד ייז געמ ,קירוצ ,רע טגָאז ,ליוו
 טגָאז ,ןעמ ןָאק ןייפ ?ייפ ךייש זיא סָאװ םורָאװ ,טייקנייפ וצ
 ןיא ,רע טגָאז ,ליוו עמ זַא ןוא ,רעדנוזַאּב ןעכילטיא ןעפורנָא ,רע
 ,רע טגָאז ,ךיז טדנעוו סע ,ץיגרע ןיא ןַאהרַאפ טשינ רָאג ןייפ ןייק
 ,טלעג יצ :םענעי ייּב טכוז עמ טייקנייפ ַא רַאפ סָאװ ,םעד ןיא
 ? םענייאניא ןעכַאז עלַא רשפא יצ ,ץרא-ךרד יצ ,הרוּת יצ ,סוחי יצ
 ,םענייק ייּב ָאטינ זיא ,רע טגָאז ,םענייאניא ץלַא יװ ױזַא רָאנ
 ,פיוו ךיא ּביוא רָאנ ; ןייפ עלַא ענּבַאח ןיא ,רע טגָאז ,ןענעז ןכל
 רָאנ ,רע טגָאז ,ןַאהרַאפ ןענעז ,ןייפּבש ןייפ ןייז לָאז סע ,רע טגאז
 ףיוא ,יסָאי בר ןוא רעזייל בר :ענּבַאח ןיא ןעשטנעמ ענייפ ייווצ
 ,רעוװ, ...! טסייה ןייפ סָאװ ,ןייפ : ןעגָאז ,רע טגָאז ,ןעמ ןָאק ייז
 "? יסָאי בר רעד זיא רעוו ןוא רעזייל ּבר רעד ,לשמל ,זיא ,ךיא גָאז
 ךייַא לעוװ ךיא זַא ןוא ? הנימ-אקפנ יד זיא סָאװ, : רימ רע טגָאז
 ןיא סָאװה :ךיא גָאז ?7?ןעסיוו ןעד רהיא טעװ ,ןעגָאז ןיוש
 :רע טנָאז .?רעטקַארַאכ ןייז ךָאד טָאה שטנעמ רעדעי ? ךייש
 !ןעסיוו רהיא טפרַאד גנידסלַא --- דיא רענדָאמ ַא טנעז רהיא,
 יסָאי בר ןוא ,רעזייל םהיא טפור עמ סָאװ ,דיא, ַא זיא רעזייל בר
 ןיוש ךייא זיא דניצַא ,ונ .יסָאי םהיא טפור עמ סָאװ ,דיא ַא זיא
 ... 2? רעננירג

 סָאװ ,ןערעזייל ּבר םעד וצ ןעגנַאגעגרעּבירַא ןיּב ךיא ,רוציקּב
 םהיא טפור עמ סָאװ ,ןיסָאי בר םעד וצ ןוא ,רעזייל םהיא טפור עמ
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 טימ ןעדיא ענעש ץנַאג ,ייז טימ טנעקאּב ךימ ּבָאה ןוא ,יסָאי

 טאלנ ,םענעי ןופ ןוא םעד ןופ ייז טימ טדערעצ ךיז ,דרעּב ענעש

 ןעמ זיּב ,טיירּב ױזַא ,גנַאל ױזַא ;  ןיירא טלעוו רעד ןיא ךיז ױזַא

 טושּפ ץנַאג ייז ּבָאה ןוא ,ףרַאדַאּב ךיא סָאװ ,םעד ףיוא ףױרַא זיא

 ךיא רהָאפ ןערהָאפ זַא ,יױזַא ןוא יוזַא ,השעמ עצנַאנ יד טלהעצרעד

 ,אישק ַא רעמָאט ,ארומ ךיא ּבָאה ,טלעג ךיז טימ רחיפ ,ץירּפ ַא וצ

 ,סרעּפאה רעדָא םינלזנ ןופ חלילח טינ טדָאטש ַא יקאט זיא ענּבַאח

 ,טרמערפ ,עמוס ַאזַא ,ערה-ןיע ןייק ,טלענ םיּפע ךָאד זיא סע רָאנ
 ,הוצמ א ןענעידרַאפ ןעליוו ייז ּביוא ,ייז ךיא טעּב ןכל .,,,סניימ טינ

 ןופ ריבנ םוצ טונימ ןייא ףיוא רימ טימ ןייז חירטמ ךיז ייז ןעלָאז
 רעּביא םהיא בענג ךיא תעשכ ,ייּברעד ןייז יו רחעמ טשינ ,ענּבאה

 -םיוא .תּבש רעּביא ךיז ייב ןעטלַאהַאּב סָאד לָאז רע ,טלעג סָאד

 םהיא טפור עמ סָאװ ,רעזייל בר דעד טָא ,ךימ ייז ןעּבָאה טרעהעג

 ,בָאק טימ ,יסָאי םהיא טפור עמ סָאו ,יסָאי בר רעד ןוא ,רעזייל

 ךאנ רימ ייּב טנערפעגרעּביא ,דרעּב יד השעמ-תעשב טעלגענ ךיז

 ,ןעוו ןוא סָאװ ןוא ןיחואוו ןוא ןענַאװ ןופ :לָאמ ַא ךאנ ןוא לָאמ א

 עלַא ןענעז רימ ןוא ,ןעטעּב גנַאל טזָאלעג טשינ ךיז ןעּבָאה ןוא

 ןייק לָאז רע ,ןעטעּבעג ,ענבאח ןופ ריבנ םוצ ןעגנאנענכרוד ךיז יירד

 הלילח טינ טדָאטש א יקַאט זיא ענבאח ,ןעּבָאה טינ ?עּביארַאפ
 ןעדנוּבענפיוא ןייפ ץנַאג ּבָאה ךיא ןוא ..,סרעּפַאח רעדָא םינלזנ ןופ

 לעטיּב סָאד טלהעצענרעביא ןוא ןעמונענסיורַא ,סענעשעק יד

 ןעּבעגעגרעביא ןוא רעיּפַאּפ ַא ןיא טלעקיוװעגניַא טכער ,טייקמערא

 טָאד לָאז רע ,ןיירַא טנעה יד ןיא ךיילג ענּבַאח ןופ ריבנ םעד סָאד
 ,תּבש רעּביא זיּב עטַאש רענרעזייא רעד ןיא ךיז ייּב ןעטלַאהַאּב

 סָאװ ,ןעּבָאה טשינ ?לעּביאראפ ןייק לָאז רע ,לָאמ ַא ךָאנ ןעטעבעג

 ןופ הלילח טינ טדָאטש ַא יקַאט זיא ענּבַאח ,חירטמ םהיא ןיִּב ךיא

 ,ערה-ןיע ןייק ,טלעג רעּבָא ךָאד ןיא סע ,סרעּפַאח רעדָא םינלזג

 ענּבאח ןֹופ ריבנ רעד ןוא ...סניימ טינ ,סדמערפ ,טלעג עמוס ַאזא

 וצ טנאח ןופ ?עקעּפ סָאד רימ ייּב ןעמונענרעּביא ןייפ ץנַאנ טָאה

 ןפ חלימ-תירב א ףיוא דניק ַא ,לשמל ,רעּביא טמענ עמ יוװ ,טנאה
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 חשעמ-תעשּב ןעדיא ייווצ עניימ ןוא ,רעטַאוװק םוצ ןירעטַאוװק רעד

 ,ךיז טקעלַאּב ןוא דרעּב יד טעלגענ ךיז ,ןעקוק ןעפלָאהעג ןעּבָאה
 יּפמִא ךימ ּבָאה ךיא ןוא ...רעטוּפ ףיוא טקוק יז תעשּב ,ץאק א יו

 טינ לעּביארַאפ ןייק לָאז עמ ,ןעטעבעג לָאמ ַא ךָאנ ,טנעגעזעג

 ןופ הלילח טינ טדָאטש ַא יקַאט זיא ענבַאח ,החרט רעד רַאפ ןעּבָאה

 .ףוס ַא ןוא ,תבש ןעטוג ַא ןוא ,סרעּפאח רעדָא םינלזג

 ךומ ןהעצ ּפָארַא רימ זיא ,ענעשעק-םעזוּב יד טנידעלעגסיוא

 להוש ןיא ןעגנאנעג ּמָאק ןעיירפ ַא טימ רימ ןיּב ךיא ןוא ,אשמ

 א ןליפא ךיז טלעקיצ סָאװ ,ןזח םענעש א רהעז טרעהעג ,ןיירא

 ,ןלַאה ן'טימ ןעצנוק ענדַָאמ-הנושמ טנַאמ ןוא לעיפדוצ לעסיק

 םעד סיוא-טזָאל ,ײװַאלַאס א יװ ,"ידוד-הכל, םעד טעקיילערעט

 ,רעטאעהט ןיא ,לידבהל ,רעגניז ַא יו ,"תבשה-םויל-ריש-רומזמ ,

 ,?לַארָאמ , לעיפ ױזַא טימ ,שידיא טכע "אנוגּכ , םעד טנָאז ןוא

 ןוא לָאמ ַא ךאנ ןערעה ךיז טסולג סע זא ,תוקיתמ ןימ אזט טימ

 ןיא יו ,ןזח ַאזַא טרעהעג טינ גנטל ןיוש ּבָאה ךיא -- לָאמ א ךֶא

 עכלעזַא טימ שודיק אזא טרעהעג טינ גנַאל ןיוש ּבָאה ךיא ,ענבאה
 עכלעזא ןעסענעג טינ גנאל ןיוש ּבָאה ךיא ,ענבאח ןיא יוװ ,תורימז

 -טעמיצ אזַא טימ ןעשקָאל עקַאמשעג עכלעזַא טימ שיפ עטרעפעפעג
 ןעפָאלשעג ױזַא טינ גנאל ןיוש ןיִּב ךיא ,ענּבאח ןיא יו ,שיילפ

 םעד ךיוא ןוא ,תּבש טכַאנ ענעי ןעפאלשעג ןיּב ךיא יוװ ,סַאמשעג

 ןעפָאלשענסיױא ! רסיק ַא יוװ ,ןעפָאלשעג ךיא ןיּב תּבש נָאט ןעצנאג

 ,ןענאטשענפיוא ןייפ ץנאנ רימ ךיא ןיּב ,ןעטייז עלַא ףיוא ךיז

 רענבַאח ,ענּבַאח ןעקוקנָא ,רעיצַאּפש ן'םיוא לעסיּב א ןעגנַאגעגסיױרַא

 -ףיימ רענּבַאח טימ םירוחּב רענּבאח ,רעּבייװ רענבַאח טימ ןעדיא

 רעטצעל רעד, ךָאנ טצוּפענסיוא ןוא ןָאהטעגנָא ןעהעג סָאװ ,ךעל

 -לַאק םעד ןעסעגענּפָא ןייפ ץנַאג רימ ךיא ּבָאה םעדכָאנ ;?עדָאפ

 ,תורימז ענעש יד ןעגנוזעגּפָא ןייפ ץנַאג ןוא תודועס-שלש ןעט

 ץנַאנ טכַאמענּפָא ,ןעמוקעג ,בירעמ ןענוװַאד ןיירַא ?הוש ןיא קעווא

 ףיוא עט'תיּבה-לעּב רעד טימ ןייפ ץנאנ טנעכערעצ ךיז ,הלדבה ןייפ

 ,ןעדליג רָאּפ א ןובשח ם'נופ ,ךילטנייוועג ,ןעסירעגּפָא ,הינסכט רעד
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 עכילטע יד ךָאנ ענּבַאח ןופ ריבנ םוצ ןייפ ץנַאג טזָאלעג ךיז ןוא
 .סנעשָארג

 ןיא ןעפָארטעג םחיא ךיא ּבָאה ,ענּבַאח ןופ ריבג םוצ ןעמוקעג
 טהעג ,ןעסעטָאק ענעדייז טימ טַאלַאח םענעדייז םענעש ַא רהעז
 ןייא ןופ ןעסעטָאק יד טימ טהערד ,לַאז ן'רעּביא ןייפ ץנַאנ םורַא
 רענעש ַא רהעז טימ טגניז ןוא טעקמָאּב ,ןערעדנַא ן'פיוא רעגניפ
 : עמיטש

 ! איבנה והילא

 ! יּבשּתה והילא

 ! ידעלנה והילא

 ...! ונימיב הרהמּב ,חרהמּב ,הרהמּב

 רע ;ןעגניז רע ןָאל ,רימ ךיא טכַארט ,טגניז רענעי ,אלימ,
 ןיימ ."ןעגָאז טלָאמעד םהיא ךיא לעװ ,ןעגניז וצ ןערעהפיוא טעוװ
 ןעהערד וצ ןוא ןעקמָאּב וצ ,ןעגניז וצ ףיוא טינ טרעה רעּבָא ריבג
 ןָא ביוה ךיא .ןערעדנַא ן'פיוא רעגניפ ןייא ןופ ןעסעטָאק יד טימ
 פי ןוא לָאמ עלַא ףיוא ךיז ּפַאח ,ןעלהיוק עסייה ףיוא ןעציז וצ
 -מוא רעּבָא ןיא ,השעמ רענעי חּכמ ןענָאז ןוא םהיא וצ ןהעגוצ
 ןעסעטָאק יד טימ טהערד ןוא טעקמָאּב ןוא טגניז רע : ךילנעמ
 ֿלָאמ עלַא טהעג לוק סָאד ןוא ,ןערעדנַא ן'פיוא רעגניפ ןייא ןופ
 : רעכעה ןוא רעכעה

 ! איבנה והילא

 ! יבשּתה והילא

 ! ידעלגה והילא

 !יֵאדיַאדיַא-יַא

 !יִא -יַא יַא --יִא

 ...! ונימיב הרהמּב ,הרהמּב ,הרהמּב

 ! איבנה והילא

 ! יִּבשּתִה והילא

 ...| ידעלגה והילא
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 ןֶא רימ והט ןוא ,רימ ךיא טכארט -- "1 ןייז טעוו סע סָאװ;

 הצרי םא ,ןעכער ךיא זַא ,ןָא ךימ ףור ןוא םהיא וצ וצ-העג ןוא חֹּכ ַא

 ,ןײרַא געוו ןיא ןערהָאפ ,סע טסייה ,יקַאט דֹלַאּב ,טנייה ,םשה

 ףיוא רע טּבױה ...מה ...חֹּככ ןעטעּב טלָאװעג םהיא ךיא ּבָאה

 ,ךיוה רימ וצ טכַאמ ןוא ךיוה ץנַאנ סעטָאק ן'טימ רענניפ םעד

 : לוק ַא ףיוא

 ! איבנה והילא

 ! יִּבׁשּתִח והילא
 ! ידעלנה והילא

 !יַא-יַא- יא - יא

 !יִא-יַא-יַאד-יַא

 עניטנייה ןוא טכַאנ ענעי ט'מולח'עג רימ ךיז טָאה'ס סָאװ,

 שטנעמ רעד --- ,רימ ךיא טכַארט ױזַא --- ! ךָאו עצנַאג א ןוא טכאנ

 טינ רָאג םהיא ןיא'ס ,ן'והילא ןיא טּבעילרַאפ לעסיּב ַא ךיז טָאה

 ױזַא םעקמָאּבענ ןוא ןעגנוזעג טָאה רע ,רוציקּב ..."! ןעסיירוצּפָא

 עטוג א, .ןעקמָאּב וצ ןוא ןעגניז וצ טרעהענפיוא טָאה רע זיּב ,גנַאל

 ןעצעז רימ ןוא ."טציז ,ךָאוװ עטוג ַא --- רימ וצ רע טכַאמ --- ךָאװ

 טימ דּבכמ ךימ זיא רע ןוא ,שיט ם'ייּב עדייּב ןייפ ץנאג קעװַא ךיז

 ייוצ ןעגָארטנײרַא לָאז עמ ,טפַאש ,סָאריּפַאּפ םענייפ ץנַאג ַא

 ; גערפ ַא ךימ טוהט ןוא ,זָאלג ַא םהיא ןוא זָאלנ ַא רימ ,ייט זָאלג

 לֶאז סָאװ, --- "4 סטוג ןעגָאז סיּפע רהיא טעװ סָאװ ,ןַאמרעגנוי,

 יקַאט ,ךיא גָאז ,קעװַא טנייה רהָאפ ךיא ? ןעגָאז ,ךיא גָאז ,ךיא

 יד ןעטעּב ,ךיא גָאז ,טלָאװעג ךייַא ךיא ּבָאה ,סע טסייה ,דלַאּב

 עכילטע יד, --- ?4 סנעשָארג רַאפ סָאװ, --- ."סנעשָארג עבילטע

 גָאז ,טלעג סָאד, --- "4 ךעלּברעק ערעסָאװ, --- .ךיא גָאז ,"ךעלּברעק

 גָאז ,טסייה סָאװ, --- "4 טלעג רעסָאװ, --- ."סניימ טלעג סָאד ,ךיא

 ךיא ?ןיימ ךיא סָאװ ,טינ טסייו רהיא ? טלענ רעסָאװ ,ךיא

 ןעטלַאהַאּב ןעּבעגעג ךייֵא ּבָאה'כ סָאװ ,טלעג סָאד ,ךיא גָאז ,ןיימ

 ..."1 טלעג ןעּבעגעג רימ טָאה ,רע טגָאז ,רהיא, --- ."תּבש רעּביא זיּב
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 םהיא טלָאװ ךיא יו ךיילנ ,םינּפ ַאזַא רע טכַאמ השעמ-תעשּנ ןוא
 ..עניימ רָאנ ,ענייז טינ זיא זָאנ ןייז זַא ,פשטל ,טנטועג

 -תעשּב ןערָאװעג זיא רימ ױזַא יו ,ןהעטשרַאפ טנָאק רהיא
 זיא ענבאה ?השעמ א ףיוא אישק ַא :המשנ רעד ףיוא השעמ
 ...סרעּפַאח ןייק ןופ טינ ,םינלזג ןייק ןופ טינ ,חלילח ,טדָאטש ַא יקַאט
 רע טבײרט רשפא :ןעװעג כשיימ ךימ ךיא ּבכָאה קירוצ רָאנ
 טנעז רהיא ,אחזאח, :ןעכאל וצ ןֶא ךיא בה ?סעװָאטַאק
 רע טכַאמ "! חכאלמ יד טוג טנָאק רחיא ,ךיא גָאז ,ץל רעטכעד א
 ;ָאז ,טביירט רחיא, --- "4 הכאלמ רעסָאװ , : טסנרע רעּכָא רימ וצ
 : טסנרע וצ ןיֹוש רימ וצ רע טכַאמ .?סעװָאטַאק רימ םימ ,ךיא
 ךייֵַא טימ טינ ּביירט ןוא ןעכיילג רעייט םינ ןיּב ךיא ,ןטסרעגנוי,
 ..7?רהיא טליוו סָאװ ,טנָאז ! סעװאמשק ןייס

 ,רימ טרעטיצ םינּפ סָאד זא ,טלהיפרעד ןיוש ךיא ּבָאה ָאד
 טִא ,ןעלסיירט וצ ןֶא ךיז ןעּביױה ךעלכענק יד ,ןעלטניּפ ןעגיוא יד
 ןא סע םענ ךיא .סיורא טינ ךימ ּבעג ךיא רָאנ .םוא ךיא ?אפ
 ןיוש ךייא גונעג ,ונ, :גָאז א םחיא ןחט ןוא סאּפש ַא רַאפ ץלַא
 ."ןערהָאפ ךימָאל ,טלעג ןיימ ּפֶא ריס טיג ,ןעבעלכ ,ןעווע'צל וצ
 יד ןיא ךיילג רימ טקוס ,רימ ןעגעקַא טציז ענּכַאח ןופ ריבג ןיימ
 דחיר א ןליפא סָאד לָאז רע ,ןעגָאז טלָאז רחיא ןוא ,ןײרַא ןעגיוא
 ,טינרָאג .גא ןייֵא טימ ןוהט לעטניּפ ַא ,םערּב ַא םימ ןוהמ
 .ןעניז ם'נופ ,חלילח ,געוו ם'נופ טדערעג סיּפע טלָאװ ךיא יוװ ךיילג
 ,העוט ךיז טנעז רחיא ,ןעסַאלעג ץנַאג רימ וצ רע טכַאמ ,ןאמרעגנוי,
 סע טוהט ."טפראד רהיא ואוו ,ןיחַא םינ ןעפָארטעג םָאה רהיא
 : טהיא וצ ןָא ךימ ףור ךיא ןוא ףיואדנָארט א אמתסמ ןיוש ךימ
 ףיא העטשרַאפ ,ךיא גָאז ,סעװָאטטק ןייק טינ טּביירט רהיא ביוא
 ,ןעפעגעג ךייא ּבָאה ךיא ?לעיּפש ַא ראפ זיא סָאד סָאװ ,םינ ףךייט
 סאד ,טלעג עמוס אזַא ,ערח"ןיע ןייק ,טלעג ןעטלאהַאּב ,ךיא גָאז
 זט ,?חיפ ךיא ןוא ..."טלעג דמערפ זיא'ס ,סניימ טינ ןיא טלעג
 רעהיוא ןעקניל ם'ניא ,טקיטש ןלטה ןיא ,ךיז טעטנָאלּפ גנוצ יד
 .ןע'שלח םוצ טונימ א ,טגָאז עמ יוװ ,ּפָא ריס טחעג סע ,טפייפ



 149 ענבַאה

 טָאה , -- ."טדער רהיא סָאװ ,רימ וצ רע טכאמ ,טינ סייוו ךיא,

 ,ךיא ,--.!ןעמונעג טינ טלעג ןייק רימ ייּב ,ךיא גָאז ,יוהיא
 ףיֹוא סיּפע טָאה רהיא ,רע טנָאז ,טזיוו ?ךיי ַא ייב ,רע טנָאז

 העטשרַאפ דניצַא ;טכעלש ןערָאװעג רימ זיא ָאד ...7? רעיּפַאּפ
 ןייק טינ טע'מתח רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע סָאװ רַאפ ,ןיוש ךיא
 ןענעז סָאװ ,תודע יד ןוא ,ונ ,ךיא גָאז ,שטייטס ,, ...! ךעלטיווק
 ערעסָאװ 4 תודעה ;:רימ וצ רע טכַאס "?ןעוועג ייברעד

 בר ןוא רעזייל בר ייּברעד ,ךיא גָאז ,ןעוועג טינ, -- 77? תודע
 גָאז ,שטייטס, -- "3 יסָאי רעסָאװ ,רעוייל רעפַאװ, --- 77 יסָאי
 ןוא גנורּפש ַא ךיא והט ,ךיא גָאז ,טָא ,ךייַא טימ ןזיא טָאג ,ךיא
 ןיהואוו ,רימ וצ רע טכַאמ ,טגנירּפש , --- "! ןערהיפ וצ ייז גנערּב

 ,רע טנָאז ,רימ טנעז רהיא ;הורדוצ ךימ טזָאל יּבַא ,טליוו רהיא
 | ..! ןַאמרעגנוי ,ןעקנַאדעג עֶלַא ייּב טינ

 -תעשּב ךרוד רימ טהילפ ,תודע עניימ וצ יוזַא גידנעפיול ןוא
 ? ןעקנאדעג עלַא ייּב טינ יקַאט ךיא ןיִּב רשפא ; הבשחמ א חשעמ

 רָאנ ךיא ןיִּב רשפא ?םולח ַא ?ןוימד ַא רָאנ סָאד זיא רשפא

 ּפָאק רעד ,ןעפיול ןעקנַאדעג יד ןוא ,ףיול ךיא ?ענבאה ןיא טינ

 טָאה חור רעד .,ךעלקיטש ףיוא ןעטלַאּפשעצ טינ רעיש רימ טרעוו

 .לעװ סָאװ ,דניוו ןוא העוו ! תּבש ףיוא ענּבאח ןייק ןענָארטעג ךימ

 ...! ? ןערָאװעג ךיא ןיּב טרעטסניפראפ ,גָאלק א ,ןוהט ךיא

 ,ןיסָאי בר וצ םוק ךיא ,ןערעזייל בר וצ םוק ךיא ,רעהַאדזיהַא

 גָאז ,טמוק, :ןהעשעג טָאה רימ סָאװ ,קילגמוא םעד ייז ?העצרעד

 עמוס א זיא'ס ,תונמחר טָאה ,רעכיג טמוק ,םינמחר ינֹּב ןעדיא ,ךיא
 ןוא ..7!ךימ טעװעטַאר ,סניימ טינ ,סדמערפ ,ךיא גָאז ,טלעג

 .זנוא רע טהעגנ ,ענבאה ןופ ריבג םוצ יירד עֶלַא ןעפיול וצ ןעמוק רימ
 ענעש ייווצ עניימ וצ טכַאמ ןוא לעכיימש ענדָאמ א טימ ןעגעקא
 : רעד ?קַאלש םעד ףיוא רהיא טגָאז סָאװ, :ןושלה הזּב ןעדיא

  ;ןָאנ רעד ףיוא רעּבעלדןוא-גנול ַא טדערעגנייַא ךיז טָאה ןַאמרעגנוי
 עמוס עסיורג א טלעג ןעבעגעג יוװ ומּכ רימ טָאה רע זַא ,טנָאז רע

 ; ייּברעד טנעז רהיא זַא ,ךייַא ףיוא ןָא םזייוו ןוא ,ןעטלַאהַאּב וצ ףיוא
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 עניימ ..."? שינעקישנָא ןימ אזא ףיוא רהיא טגָאז סָאװ .ןעזעוועג
 ןוא ןעהעטש ,דרעּב ענעש יד טימ ןעדיא ענעש יד ,תודע עדייּב
 סָאװ, .ערעדנַא ס'פיוא סנייא ןוא רימ ףיוא ,ריבג ן'פיוא ןעקוק
 טרעהעג רהיא טָאה --- .ריבג רעד ייז וצ טכַאמ --- 4 רהיא טגייווש
 --- "! ןייז ?יצמו רמוש לָאז אוח-ךורּב טָאג, -- "7 ?וּבלּב ןימ אזַא
 ,דרעּב ענעש יד טימ ןעדיא ענעש יד ,תודע ייווצ עניימ ןעכַאמ
 טכַאמ ,טנָאז רע, .ערעדנַא סָאד טימ סנייא רעּביא ךיז ןעקוק ןוא
 א רַאפ סָאװ עדוי ימ ןעוועג זיא'ס זַא ,ריבג רעד ייז וצ רעטייוו
 יו ,ןעהעזעג ןיילַא טָאה רהיא זַא ןוא ,םיפלא ט"ּפרּת ,טלעג עמוס
 ייּב ןעטלַאהַאּב סָאד לָאז ךיא ,ןעּבעגעגרעּביא רימ סָאד טָאה רע
 ,ארומ ּבָאה ךיא ?ךייַא סָאד טלעפעג יװ .תּבש רעּביא זיּב ךיז
 ,שרעדנַא טינ, -- ..."1 טרחירעג טינ ,הלילח ,זיא ןַאמרעגנוי רעד יצ
 עדייּב עניימ ּפִא ךיז ןעפור ..,"טרהירעג ,הלילח ,זיא רע ...זַא
 ןעטעלג ןוא ערעדנַא ס'פיוא סנייא ןוא ריבג ן'פיוא ןעקוק ,תודע
 ךיא ןָאק --- ןעיירש ,ןעגָאז סיּפע לי ךיא .דרעּב ענעש יד ךיז
 טלעטשעג ,ןעמוג םוצ גנוצ יד טּפעלקענוצ רימ ךיז טָאה סע !טינ
 ןיא ןערָאװעג רעטסניפ ,ןייּב א יו ,זלַאה ןיא קירעּפָאּפ סיּפע ךיז
 רעזייל בר ,ןעדיא ענעש ייווצ עניימ ךיז ןעּבָאה ליטש ...ןעגיוא יד
 ן'םיוא טקוקעג ענדָאמ סיּפע ,ּבוטש ןופ טקורעגסױרַא ,יסָאי ּבר ןוא
 ןעוועג ןענעז רע'מינּפ ערעייז .ערעדנַא ס'פיוא סנייא ןוא ריבג
 ןעּבָאה ןעניוא יד ןוא ,טניישעג ןעּבָאה ייז רָאנ ,הנבל יד יו ,סַאלּב
 ייז טָאה אוה-ךורּב טָאג סָאװ ,ןעשטנעמ ייּב יו ,ןעטכיולעג ייז ייּב
 ..כעטפעשענ טכעלש ןייק טינ ךָאו רעלופ ַא ףיוא טקישעגוצ

 9 9 :ג 5 9 9 9 3 9 :ג 3 9 9 4 4 9

 ,ןעווענ טלָאװ רימ טימ סָאװ ,טסייוו טָאג ? רהיא טרעה
 ןעגעלפורַא ,רימ וצ ןהענוצ ןעוועג טינ לָאז ריבג רענּבַאח רעד ןעוו
 ןוהט גָאז א ןוא עפַאש יד ןענעפע ,סעציילּפ יד ףיוא טנַאה יד רימ
 טָאה ָאד .ץ?ראה סָאד ּפִא טינ ךייַא טסע ,ןַאמרעגנוי, :רימ וצ
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 ,ןעזייוו טלָאװעג רָאנ רהעמ טינ ךייא ּבָאה ךיא ,טלענ רעיא רהיא
 .. ןעדיא ענעש ערהיא ןענעז רעוו ןוא ענּבַאח ןיא סָאוו

 רהָאפ ךיא זַא ןוא ,ענּבַאח ןייק טינ ךיא רהָאפ ןָא-טלָאמעד ןופ
 ,טלעג רהיפ ךיא זַא ןוא ,טלעג ןייק טימ טינ ךיא רהיפ ,ענּבַאח ןייק
 ,ןיוש ךיא סייוו ...תּבש טלַאה ךיא זַא ןוא ,תּבש טינ ךיא טלַאה
 ,..ןוהט וצ ּבָאה ךיא סאו

 טָאה רע זַא ,ןעמערּב עסייוו יד טימ ןַאמרעגנוי רעלעג רעד ןוא
 ץטימ טקורענּפָא ךיז רע טָאה ,השעמ יד ןעלהעצרעד וצ טגידנעעג
 זנוא ןעקוקניירַא ןעמונעג טָאה ןוא טייז א ףיוא לעסיּב ַא לעקנעּב
 ַא רַאפ סָאװ ,ןעהעז וצ ,ןיירַא ןעגיוא יד ןיא רעדנוזַאּב ןעכילטיא
 -ענ ןענעז עַלַא רימ .טכַאמעג ןנוא ףיוא טָאה השעמ ןייז םשור
 רעזנוא ןערָאװעג ןעסירעגרעּביא זיא סע .טמוטשרַאפ יו ,ןעּבילּב
 רענייא רָאנ .רעסעמיקַאח ַא טימ יו ,ןערָאװעג טקַאהעגּפָא ,סעומש
 ךיז טָאה (ךיא זַא ,רימ טכַאד ;רעװ םינ קנעדעג ךיא) זנוא ןופ
 ןאמנעגנוי ןעלעג ם'ייּב ןָאהטעג גערפ ַא םָאה ןוא טלעטשעגנייַא
 ; ןעמערּב עסייוו יד טימ

 טלהעצרעד זנוא רהיא טָאה ,סָאד טסייה ,סָאװ ןעגעקַא ---
 ? השעמ עגיזָאד יד

 סָאװ --- .טרעדנואווראפ יוו רע טכַאמ --- ? סָאװ ןעגעקַא ---
 ךיז ױזַא טָאלנ ןיא'ס .טינרָאג ןעגעקַא ? סָאװ ןענעקַא ,טסייה
 -ןעד טציא דָארנ ךימ ּבָאה ךיא .ןיירַא טלעוו רעד ןיא ,השעמ ַא
 ,טלהעצרעד ךייֵא ךיא ּבָאה ,טנַאמ
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 ? ַאעמַאלָאק ןייק ,רימ טכַאד ,טרהָאּפ רהיא ---
 ? ַאעמַאלָאק ןייק זַא ,רהיא טסייוו ןענַאװ ןופ ---
 .רָאטקודנָאק ן'טימ טדערעג טָאה רהיא ,טרעהעג בָאה ךיא ---

 -ָאק ןייק רָאנ טרהָאפ רהיא יצ ,רַאעמָאלָאק ַא יקַאט טנעז רהיא
 | ? אעמָאל

 ? ןעד זיא סָאװ רשעמָאלַאק ַא יקַאט ---
 טדָאטש עשביה ַא סיּפע .גערפ ךיא ,יוזַא טַאלג .טינרָאג ---

 ? ַאעמָאלָאק

 עלא יװ ,טדָאטש ַא ? טדָאטש עשּביח ַא ךייש זיא סָאװ --
 ..!לעטדעטש ןייפ ַא רחעז ,לעטדעטש ןייפ ַא .עיצילַאג ןיא טדעטש

 -נעמ ענייפ סיּפע ךייַא ייב ןאהרַאפ זיא'ס יצ ,ןיימ ךיא -- |
 ? םידיגנ ,ןעשט

 ,םינצּבק ןאהראפ ,םידיגנ ןַאהרַאפ ;ויֿפרעֶלַא ןַאהרַאפ ---
 ,םידיגנ יוװ םינצּבק רהעמ ,ךילטנייוועג

 ןייק --- ריגנ ןייא ףיוא ,זנוא ייּב סָאװ ,ענענייא סָאד --
 ןייז ףרַאד אעמָאלָאק ןיא ךייַא ויּב ,םינצּבק טנעזיוט ,ערה-ןיע
 ? ןייטשלעקניפ דיגנ ַא

 טנעק רהיא ?ןיא סָאװ .ןייטשלעקניפ דיגנ ַא ןַאהרַאֿפ --
 ? םהיא

 טסייה .טרעהעג ּבָאה ךיא רָאנ ,טינ םהיא ךיא ןעק ןענעק --
 ? היעש בר טינ רע
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 ? ןעד זיא סָאוו .היעש בר ---
 שוא יקַאט ןיא רע .נערפ ךיא ,ױזַא טאלנ .,טשינרָאג ---

 ? היעש ּבר רעד טָא ,טנָאז עמ יוװ ,ריבנ

 סָאװ .טלהעצעגנ טשינ ךיא ּפָאה טלעג ןייז ? סייוו ךיא ---

 ןענעקא ןעסיו סָאד טפראד רהיא ?ךָאנ יױזַא ךיז רהיא טנערפ

 ? טידערק

 .רעטכַאט א ,ןעמ טגָאז ,טָאה רע ..ױזַא טאלג ,ןיינ --

 ,פעיפיוו ? ךודיש א חּכמ רשפא ,רעטכעט יירד טָאה רע ---

 ? רעטכָאט רעד ןדנ רע טינ ,טגָאזעג ךייא ןעמ טָאה

 .ךימ רהיא טהעטשראפ ,ןדנ ןענעוו טינ ךיז טלעדנַאה ָאד ---

 בוטש ַא רַאפ סָאװ :ןעמ טסעומש ּבוטש רעד ןופ טסעומש עמ
 טסייה זיֹוה ַא רַאֿפ סָאװ ?ןייטשלעקניפ היעש בר םעד ייּב זיא

 | ? סָאד

 .רעזייה עלַא יװ ,זױה א ?זיוה א רַאפ ןייז לָאז סָאװ ---

 ענייפ א רהעז ,עשידיסח א ,בוטש ענייפ א ,בוטש עשידיא ַא
 יד םהיא ייּב ןיא טייקשידיא חכמ זַא ,וליפא טנָאז עמ ! פוטש

 !ןעניל א'ס רָאנ ...טייצ עטצעל

 ? ןעניל ַא זיא סָאװ ---

 ,ויא ַאעמָאלָאק .ןעניל ַא ןיא ,ןענָאז טינ לָאז עמ סָאװ ---

 ,סרענגיל עמַאס ןופ טדָאטש א ,ןעסיוו רחיא טפרַאד

 ,ןעמ טנָאז סָאװ ,ןעסיוו וצ יאדּכ אמעט יאהמ יקאט זיא ---
 ? בוטש ןייז ףיוא ,?שמל

 ,פשמל .,לָאמא סָאװ ,סָאד טשינ ןיוש זיא'ס זַא ,טגָאז עמ ---

 ןיֵלַא רע ..הרומש ןעטלאה חסט ןעטרָאד ןעמ טנעלפ לָאמַא

 ,..טנייה ןוא .ן'יּבר םוצ רהֶאי ןיא לָאמ ייווצ ןערחָאפ רָאנ טנעלפ
 | ...סָאד טינ ןיוש זיא טנייה

 ? רָאנ זיא סָאד טָא --

 -ּפָארא ןיש לָאז עמ ?טלָאװעג רהיא טָאה ןעד סָאװ --
 ? היסהרפב ריזח ןעסע ןוא תואּפ ןוא דרָאּב ןעפרַאוו
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 עדוי ימ ,טניימעג ךיא .בָאה ,"טנָאז עמ, טנָאז רהיא --
 ןייֵלַא שטנעמ רעד בױא ,ךָאד ןיא רקיע רעד !טגָאז עמ סָאװ
 בר רעד טָא ,רע זיא יצ ,ןיימ ךיא ,טסייה סָאד ..שטנעמ ַא זיא
 ףעשיטייפ א ,רענייפ א םיּפע ,ךיא ןיימ ,ןייטשלעקניפ היעש
 .ךיא ןיימ סָאד טֶא ? שטנעמ

 עלַא יװ שטנעמ ַא 4 שטנעמ רעשיטייל א ךייׂש זיא סָאװ ---
 ץנאג 8 ?ןענָאז ךיא לָאז יאמל .,שטנעמ רענייפ ַא .ןעשטנעמ
 א ןיא רע זַא ,זנוא ייּב וליפא טסעמש עמ !שטנעמ רענייפ
 ! ןעניפ ַא'ס רָאנ .,..לעקיּב

 ?ןעניל א זיא סָאװ --

 -ָאק ;ןעניפ א ןיא ,םהיא ףיוא טגָאז עמ סָאװ ,גנידטלַא ---
 ףיוא סנייא ןעדער בעיל טָאה עמ טָאװ ,טדָאטש ַאזַא זיא ַאעמַאל
 ןיוש טסייח סָאד םורָאװ ,ןעגָאזכָאנ טינ ךיא ?יוװ ;} ערעדנַא סָאד
 | | .ערה-ןושל

 ןיוש ךָאד זיא ,ןעגיל ַא'ס זַא ,טסייוו רהיא זַא דלַאביװ ---

 | - .ערה-ןושל סיוא
 .רעהערד ַא .,לעטיב 8 ...זיא רע זא ,טגָאז עמ ---
 .טהערד דיא א .,רעקערד א זיא דיא רעדעי 4 רעהערד ַא ---

 ? רעהערד ןייק טשינ ןעד טנעז רהיא

 םהיא ףיוא .ךיילנ טשינ זיא רעהערד א וצ רעהערד ַא ---
 ! ןעגיל ש'ט רָאנ ...ךימ רחיא טחעטשרַאפ .,ןעמ טגָאז

 ? םהיא ףיוא ןעמ טנָאז ,ךילטנעגייא ,עשז סָאװ ---|

 | ! ןעגיל ַא'ס זא ,ךייא ךָאד גָאז ךיא --
 .טגָאז עמ סָאװ ,ןעניל םעד ןעסיוו ךיא ליוו --
 ,ךיז טלעטשעג לָאמ יירד ןיוש טָאה רע זַא ,טגָאז עמ --

 ,לָאמ ןייא ןופ רָאנ סייוו ךיא ! ןעניל ַא'ס רָאנ
 רחוס א ,ןעהעזעג רהיא טָאה ואוו ? רָאנ זיא סָאד טָא --

 רע זיּב ,גנַאל ױזַא טלעדנַאה רחוס ַא ?ןעלעטש טינ ךיז לָאז
 -עג טשינ קעוװַאטּבראטש רע זַא ,רחוס ַא .ךיז טלעדנַאהרַאפ
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 רעד רַאפ ןעּברַאטשעג זיא רע זַא ,ןמיס ַא זיא ,טייהרעטלעטש

 ?יױזַא טינ ?ססָאװ .טייצ

 ,ןעמ טגָאז םהיא ףיוא ? טלעטשעג ךייַא ייב טסייה ץלא --

 םיקּתממ יד טזָאלעגּפָארַא ,טלעטשעגקעװַא סואימ ךיז טָאה רע זַא

 ? טהעטשראפ רהיא .גייפ ַא טלעוו רעד טלעטשעגסיױרַא ןוא

 רעסיוא ןוא ,ונ ,םינּפַא ,שטנעמ רעשיראנ ןייק טשינ ---

 : ? טינרָאנ םעד

 -נעמ ןעליוק לָאז רע ?טלָאװעג רהיא טָאה ךָאנ סָאװ ---

 ףיוא זנוא ייּב וליפא טלהעצרעד עמ ??ַאנימירק ןהענַאּב ? ןעשט

 ! ןעגיל ַא'ס רָאנ ...השעמ ענעש ןייק טינ רהעז סיּפע אי םהיא

 | ? השעמ ַא רַאפ סָאװ ,ונייהד ---

 !נָאט רעגיטכענ א ...ץירּפ ַא טימ השעמ ַא --

 ...1 ץירּפ ַא טימ השעמ ַא ראפ סָאװ ---

 סָאװ ךיא סייוו ...ךעלטיווק ...ןעטרָאד ץירּפ ַא סיּפע ---

 ַא'ס זַא ,סייוו ךיא ! ןעניפ ַא'ס ? ןעטכארטסיוא ןָאק ַאעמָאלַאק

 ! ןעניל

 םינ םהיא סע ךָאד טעוװ ,ןעניל ַא'ס זַא ,טסייוו רהיא זַא ---

 .ןעטדאש

 ַא רהעז ,ץירּפ ַא טימ טלעדנַאהעג ,ןעמ טגָאז ,טָאה רע ---

 .בושח רעסיורג ַא ,בושח ַא ץירּפ ם'ייּב ןעוועג ,ץירּפ ןעכייר

 ףיוא טלעטשענוצ רע טָאה ,ןעברָאטשעג ץירּפ רעד זיא ?ייוורעד

 : טדָאטש ןיא דלַאװג ַא ןערָאװעג זיא ;ךעלטיווק רֶאֹּפ ַא םהיא

 ץירּפ רעד זַא ,ךעלטיווק םהיא וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ

 -ָאק ...? רעיּפַאּפ ןייק ןעבירשעגרעטנוא טינ טבעל רע טניז טָאה

 ...גנוטכַא טיג סָאװ ,טדָאטש ַא זיא ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,ַאעמָאל

 ?ונ --
 ...לעקעּפ א ךיז ףיוא טַאהעג רע טָאה !ונדונ ---

 רהיא .לעקעּפ ַא טָאה דיא רעדעי ?רָאג זיא סָאד טָא --

 ? לעקעּפ ַא ןהָא ןעדיא ַא ןעהעזענ לָאמַא טָאה
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 יירד ,ןעמ טגָאז ,טַָאהעג ךיז ףיוא רעבָא םָאה רעד ---
 | .ךעלקעּפ ,

 ,רע טָאה ךעלקעּפ רַאפ ךָאנ סָאװ ,ונייחד ? ךעלקעּפ יירד ---
 ? ךיז ףיוא טאהעג ,ןעמ טגָאז

 רָאנ .,.ןוהט וצ טַאהעג ,ןעמ טגָאז ,רע טָאה ?הימ ַא טימ --
 !ןעגיל ַא סיוועג ןיוש זיא סָאר

 טגָאזעג ןעמ טָאה ,םתסה ןמ ןערָאװעג טנערבעגּפָא יז זיא ---
 ,"שאה ירואמ ארוּב , טכַאמעג ןיילַא רע טָאה סָאד זַא ,םהיא ףיוא
 -עס טוג יז רע טָאה ,עטלא ןייא ןעוועג ןיוש זיא ?חימ יד תמחמ
 ?עיינ ַא םעדכָאנ ןעלעטש ןענָאק לָאז רע ידכּב ,טרירוק

 ? השעמ יד ןעוועג ױזַא זיא'ס זַא ,רהיא טסייוו ןענַאװ ןופ ---
 ױזַא זַא ,רעשמ רימ ןיב ךיא רָאנ ,טינ ךיא סייוו ןעסייוו ---

 .השעמ יד ןייז טזומעג טָאה

 ,ַאעמַאלָאק ןיא זנוא ייב ןעמ טסעומש ,סָאד טסייה ,ױזַא ---
 ! ןעגיל ַא'ס זַא ,ןערעווש ןהעג ךייא ןָאק ךיא ,ןעגיל ַא'ס רָאנ

 ךָאנ סָאװ .תמא ןייֵַא ןייז לָאז'ס ,טינ ךימ טרהַא סע --
 ? ךיז ףיוא ?עקעּפ א רַאפ ,רהיא טגָאז ,טַאהעג רע טָאה

 טָאלג ןיוש ןזיא סָאד רָאנ .טגָאז םדָאטש יד ? גָאז ךיא ---
 | ,לוּבלּב רענייר ַא ,לוּבלּב ַא ,עּפעשטירּפ ַא

 ?ץנימ עשלאפ ??וּבלּב ַא --

 .רעגרע ךָאנ ---
 ? רעגרע ןייז ןיוש ןָאק סָאװ ---
 -םארטסיוא ןָאק ַאעמָאלַאק סָאװ ןעלהעצרעד וצ ןויזּב ַא --

 סָאר ןזיא רשפא ןוא ..סרעהעגנידעל ..ןעשטנעמ עטסוּפ ! ןעט
 ?טלעג ןעּפַאצ ןענָאק לָאז עמ ,ךאז עטלעטשעגנָא ןיא ןעוועג
 ..םיאנוש טָאה דיגנ ַא ןוא ,לעטדעטש ןיילק ַא ?םינ טסייוו רהיא

 ..? טסנעיד ַא טימ יאדוא ןוהט וצ טָאהעג טָאה רע --
 -רעד ןיוש ךייא טָאה עמ ?רהיא טסייוו ןענַאװ ןוֿפ ---

 ? טלהעצ
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 ןיוש ךימ סיוטש ךיא רָאנ ,טינ רימ ןעמ טָאה טלהעצרעד ---

 ,סרעציירק רֶאּפ ענעש ַא אמּתסמ טסָאקעג םהיא טָאה סע .,ןא

 | ?לֹוּבלּב רעגיזָאד רעד טָא

 ,ךָאו עלַא ןענעידרַאפ עדייּב סָאד ןעשטניוו ךיז רימאַל --

 ,טסָאקעג סָאד טָאה םחיא סָאװ ,אנוש ןייק טשינ ךייא ןיב ךיא

 ...קעטרעטש ןיילק ַא .גירלוש המשנ יד טָאג ןענירד זיא רע שטָאח

 .טינ םהיא םניגרַאפ עמ ..,טוג םחיא טהעג סע ...דיגנ א ךיא א

 ..} טינ םהיא טניגרַאפ עמ ,טושמ

 יירד ?עשיטייפ ,רעדניק ענייפ סיּפע רע טָאה ,ךילגעמ ---

 ? טגָאזעג ,ךיז טכאד ,רהיא טָאה ,רעטכעט

 ענייפ .לעדיימ 8 ענייא ןוא ענעּבענעגנסיוא ייווצ .יידד ---

 ,וליפא ןעמ טגָאז ערעטלע יד ףיוא ...רעדניק ענייפ רהעז ,רעדניק

 ! ןעגיל א'ס רָאנ ..זַא

 ?ייז ףיוא ןעמ טגָאז סָאװ ,ונייחד ---

 .ןעניל א'ס זַא ,ךייא ךָאד גָאז ךיא ---

 ןעסיוו רעבָא ליוװ ךיא ,ןעגיל ַא זיא'ס זַא ,סייוו ךיא ---

 .ןעגיל םעד

 סָאװ ,סנעגיל עלַא ןערעהסיוא ןעלעוו טעװ רהיא זַא ---

 יירד ןייק ןעקעלק טינ ךייא טעװ ,ַאעמָאלַאק ןיא זנוא ייב ןעהעג

 םהעג יז ןַא ,ןעמ טגָאז רערעטלע רעד ףיוא ...טכענ יירד טיס געט

 זיא'ס זא ,ןעגָאז תודע ךייא ךיא ןָאק .רָאה ענעגייא יד טיט

 ןעגָארט לָאז יז זַא ,טעדליבעג ױזַא טינ רָאנ זיא יז םורָאװ ,ןעגיל

 טאלג ןעמ טָאה דעטכָאט רעטייווצ רעד ףיוא ןוא ,רָאה ענענייא

 ןָאק ַאעמַאלָאק סָאװ רָאנ ...זייוולעדיימ ךָאנ זַא ,טכארטענסיוא

 !ןעגיל ַא'ס ! ןעטכַארטסיױא

 אעמָאלַאק ןיא ךייא ייּב ןָאק עמ סָאװ ,ןערעה וצ יאדּכ ---

 ? ןעטכארטסיוא

 ןופ טדָאטש ַא ןיא ַאעמַאלָאק זַא ,ךייא ךָאד גָאז ךיא ---

 רהיא .רעגניצ עגנַאל ןופ ןוא ,סרעדערַאּב ןופ ןוא ,סרעגניל עמַאט

 טרעיצַאּפש לעדיימ ַא זַא ,לעטדעטש ןיילק ַא ןיא ? טשינ טסייוו
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 א טימ רעטסניפ רעד ןיא סָאג רעד רעּכיא טכַאנייּב ןיילַא ענייא
 -טורא לעדיימ ַא טָאה סָאװ :םַארערַאט ַא ןיוש טרעו ,ןַאמנעגנוי
 ? רעזיוװָארּפ ַא טימ ןיילַא ענייא טכַאנייב ַאעמָאלָאק ןיא ןהעגוצ

 ? ךָאנ ןיא סָאד טָא --
 -טנַא םהיא טימ לָאז יז ?טלָאװעג רהיא טָאה ךָאנ סָאװ ---

 ,טנָאז עמ ,יוו ױזַא ,ץיוװָאנרעשט ןייק רוּפּכ-םוי ןעטימ ןיא ןעפיול
 ?לעציפש ַא ןָאהטעגּפָא טָאה ערענעלק יד

 ? ערענעלק יד ןָאהטענּפָא ןעד טָאה לעציּפש ַא רַאפ סָאװ ---
 -ע'תוטש עלַא ןעלהעצרעדכָאנ רָאג ,ןעּבעלכ ,יאדּכ טשינ --

 טנייפ ּבָאה ךיא ,ַאעמָאלָאק ןיא זנוא ייּב םורַא ןעהעג סָאװ ,ןעייר
 ..!ןעגיל א ןעלהעצרעדכָאג

 -ךעד ,סנעגיל ?עיפ ױזַא טלהעצרעד ןיוש טָאה רהיא --
 .ךיוא ןעגיל םעד ןיוש טלהעצ

 ךיא ,דיא בר ,סנעגל עניימ טשינ להעצרעד ךיא --
 טגערפ סָאװ ,טינ טָאלג העטשרַאפ ךיא ןוא ...| ס'מענעי להעצרעד
 -ארּפ ַא יו ,רעדנוזַאב ןעכילטיא ףיוא ךָאנ קרַאטש ױזַא ךיז רהיא
 רךָאנ בעיל טָאָה סָאװ ,דיא ַא ,רימ טכַאד ,טנעז רהיא ? רָארוק
 תיצמּתח-םד סָאד םענעי ייּב ןעהיצסיורא ,ןעשרָאפסױא ,ןעּפַאטסיױא
 .,,טרָאװ א ןעזָאלסױרַא ארומ רהיא םָאה ןיילַא ןוא ,רענייּב יד ןופ
 ,תמא םענייר םעד ךייַא גָאז ךיא סָאװ ,טינ לעּביארַאפ ןייק טָאה
 ןעבָאה עשיסור יד ןוא ,דיא רעשיסוד ַא ,רימ טנייש ,טנעז רהיא
 םענעי ןעכירקניירַא בעיל ןעבָאה ייז :עבט עסואימ ַא ךיז ןיא
 טזייוו ,ןענעז עשיסור יד ...ןיירא ןעצרַאה ןיא פעוויטש יד טימ
 דלַאב ןיוש זיא ,סנעגירעּביא ,.,סרעדערַאּב עניילק ןייק טשינ ,סיוא
 עשז טד-יײ-יײ-ז ..,ןעכַאז יד וצ ןעמענ ךיז טייצ ; . ...ַאעמָאלָאק
 יב ! ?חומ
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 תֹונָמְלַא ייֵרד

 .א

 סנייא רעמונ החנמלַא

 עטלַא עלַא טשינ ,רעניימ ץירּפ ,תועט א טָאה רהיא ---
 -סיאאנע ןענעז םירוחב עטלַא עֶלַא טשינ ,ךילקילגמוא ןענעז ןעדיומ

 א טימ טעניּבאק ןיא ָאד טָא גידנעציז ,סיוא ךיז טכַאד ךייַא ,ןעט
 ןיוש טסייוו רהיא זַא ,טנַאה ןיא לעכיב ַא טימ ןוא ?יומ ןיא רַאניצ
 חמשנ רעד ןיא ףעיט ןעננורדעגניירַא ןיוש טָאה רחיא זַא ,גנידסלַא
 רעוו ןוא - .תוישק עלא טרעפטנעדַאפ ןיוש ךייַא זיא סע ןוא ,ןיירַא

 ןענופענ ךָאנ טָאה רהיא ,ןעפלָאהעג ךייַא טָאה טָאנ זַא ,טסעומש

 ךייֵא וצ זיא רעו !סּפ --- ?עינָאלָאכיסּפ , טרָאװ עגיטכיר סָאר

 ,רחיא טסיוו ..!עיג- אל -ָאכ -יסּפ טייקניניילק ַא ? ךיילג

 .עקשירטעּפ זיא עינַאלַאכיסּפ ? עינָאלָאכיסּפ שטייט יד זיא סָאװ

 ףיורַא סָאד טיש עמ זַא ןוא ,חִיר ןעטוג ַא טָאה ,ןעש סיוא טהעז סע
 טייק רעּבָא עשז טהעג .קַאמשעג סָאד ןיא ,טטכעקעג ַא ףיוא
 רהיא טלהעצרעד סָאװ טניה ?טשינ טליװ רחיא ! עקשירטעּפ
 ,עינָאלָאכיסּפ ע'תמא יד ןעסיוו טליוו רהיא ןזַא ? עינָאלָאכיסּפ רימ
 -רעד עמ סָאװ ,ּפָאק טימ סיוא טרעה עמ ןוא קעװַא ךיז ןעמ טצעז
 -סיורא ןעּבָאה חרירּב ַא רהיא טעוו םעדכָאנ טשרע ןוא ,ךייַא טלהעצ
 ואוו ןוא קילנמוא ךיז טמענ סע ןענַאװ ןופ ,גנוניימ רעיא ןעגָאזוצ
 רעטלט ןייא ןוא ,רוחּב רעטלַא ןייֵא ךיא ןיִּב טא .םזיאָאנע טגיל
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 ,רהיא טהעז !ַא ?סָאװ רַאפ .ןעברַאטש ןיוש ךיא לעוו רוחּב
 זיא ,ןערעהסיוא ךימ טליוו ןוא סָאװ רַאפ טגערפ רהיא דלַאּביװ
 ךימ טְלָאז רהיא ,זיא רקיע רעד !עינָאלָאכיסּפ ע'תמא יד סָאד
 --- ןעוו ןוא סָאװ ןוא ױזַא יו ,תוישק ןייק טימ ןענָאלשרעּביא טינ
 ,פעסיּב ַא ,ןעטימ ןיא רעּביא ךימ טגנָאלש עמ ןַא ,טנייפ ּבָאה ךיא

 יד ןוא ,ןֵא דימּת ןופ רענזירּפַאק ַא ךיא ןיּב ,ךָאד רהיא טסייוו
 טשינ ...ךיוא ןעוורענ ןעפרָאוװענוצ ךָאנ רימ ךיז טָאה טייצ עטצעל

 ךַאפ טסַאּפ סָאד -- ענושמ !טינ ךייא טקערש ,ענושמ הלילח
 ןייז ףרַאד ךיא .טשינ רָאט ךיא .ּבייו ַא טָאה רהיא ;ךייַא
 '"וצ ךיוא ןיילַא רהיא טעװ סָאד .טנוזעג ןייז ףרַאד ךיא .רָאלק

 טינ ךימ רהיא טלָאז תוישק ןייק ,טרָאװ םענייא טימ .,ןעּבעג

 השעמ עצנַאג יד טלהעצרעד ןעּבָאה ךייא ?עוװ ךיא זַא .ןעגערפ
 רחיא טעוװ טלָאמעד ,גיטאלג טשינ ,השק ןייז סיּפע טעװ ךייַא ןוא

 בָאנ ךיז רהיא טצעז ,ָאזלַא ?ןיוש ?ונ .תונעט ןעּבָאה רימ וצ

 הליחמ ןעצעזַאּב ךימ לע ךיא ןוא ,טרָא ןיימ ףיוא ָאד טָא קעװַא

 ןוא ךייוו זיא'ס זַא ,בעיל ךיוא ּבָאה ךיא .להוטשנעיוו רעיא ןיא
 טינ טעוװ רהיא ,ָאד טָא רעסעּב ךייֵא רַאפ זיא בנַא ןוא ,םעװקַאּב
 ...ןעפָאלשנײַא

 ,תומדקה טנייפ ּבָאה ךיא .חשעמ רעד וצ ךיילג העג ךיא ,ָאזלַא
 יז ןעמ טָאה ןעפורעג ןוא ,עיַאּפ יז טָאה ןעסייהעג .,דער עגירעּביא
 רַאפ ,השעמ ַא ןָא ךיז טּבױה ?סָאװ רַאפ .?הנמלַא עגנוי יד,
 יז טָאה עמ זַא ,אמּתסמ ?טינ רהיא טהעטשרַאפ סָאו ! סָאװ
 ַא ןעוועג זיא יז סָאװ ,רַאפרעד זיא ,"הנמלַא עגנוי יד, ןעפורעג
 ןופ רעננוי ןעוועג ןיּב ךיא ,ךייא טלהָאמ ,הנמלַא ןייַא ןוא עגנוי
 ךיא ?סיוא ךייַא סָאד טכַאמ סָאװ ?  רעגנוי ?עיפיוו ףיוא .רהיא)

 ןעּבָאה סע ,טרָאװ םענייא טימ .רעגנוי זיא ,רעגנוי ךייַא גָאז
 ,טנָאזעג ןעּבָאה ןוא ,גנוצ ַא ןעּבָאה סָאװ ,ןעשטנעמ ןענופעג ךיז
 ...0 טהעטשרַאפ רהיא ,הנמלַא עגנוי א יז ןוא רוחּב ַא ןיִּב ךיא רשאּב
 ,ןעשטנואוועג ,בוט-לזמ ןעּבעגעגּפָא רַאגָאז רימ ןעּבָאה ערעדנַא
 טליוו רעמָאט ןוא ,ןעּבױלג רימ טנעמ רהיא ,קילג טימ ןייז לָאז'ס
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 ךימ ףרַאד ךיא  .תולדּב טינ ךיוא ךיא ןיִּב ,ןעּביױלג טינ רימ רהיא
 יױזַא ,רָאּפ אזא ןעוועג רהיא ןיּב ךיא .ןעלעטשסיוא טינ ךייַא רַאפ
 ךיז טָאה עמ ,טניירפ עטוג ,טינרָאג ,רָאּפ ַא רימ טנעז רהיא יו
 ןעוועג ךָאנ ןיִּכ ?שודיח סָאד ןיא סָאװ ןוא .טאהעג ּבעיל
 .טניירפַאּב רָאנ ,טנַאקַאּב רָאנ טשינ .ןַאמ רהיא טימ טנַאקַאּב
 ךיא .,טניירפ ןעוועג ןענעז רימ זַא ,טינ ךייַא גָאז ךיא ,טסייה סָאד
 : ןעכאז ייווצ רָאג זיא'ס .טניײרפַאּב ןעוועג ןענעז רימ ןַא ,גָאז
 ,טרהעקרַאפ ,ןוא ,טניירפ ןייק ןייז טינ ןוא טניײרּפַאּב ןייז ןָאק עמ
 ױזַא .טנײרפַאּב ןייז טינ ןוא טניירפ עטסטנעהָאנ יד ןייז ןָאק עמ
 טימ רימ ןענעז ,אזלא !טינ ךיא גערפ גנוניימ רעיא .ךיא ןיימ
 לָאמַא ,סנַארעּפערּפ ַא טלעיּפשעג ,טניירפַאּב טוג ןעוועג ןַאמ רהיא
 ךיא .,טסיטַאמכאש רעטמהירַאּב א ןיּב ךיא זַא ,טגָאז עמ .ךָאש ַא
 -ערג ָאד זיא'ס זַא ,ןייז ןָאק סע !ךייַא רַאפ סיוא טינ ךימ לעטש
 ...טנָאז רענעי סָאװ ,רָאנ ךייַא גָאז ךיא .רימ ןופ רעלעיּפש ערעס
 א ,רענעטָארעג ַא ןַאמרעגנוי ַא ,רערהיא ןַאמ רעד ,ןעוועג רע זיא
 ןוא .רענעק רענעש ַא ,ךיוא רענעק ַא יקַאט וצרעד ןוא ,םלשומ
 ,סעיזַאנמיג ןהָא ,סע טסייה ןיילַא ךיז ןופ ,טקַאדידָאטױא ןייַא אקוד
 רעיירד ןעטרַאה א ךייא טָאנ ,ןעמָאלּפיד ןהָא ,ןעטעטיזרעווינוא ןהָא
 טליוו רהיא יו ?טינ טליוו רהיא ?סָאװ ,ןעמַאלּפיד עלַא רַאפ
 רשוע ןייֵא ןוא !םענעי ןערַאּפשרעּביא טנייפ ּכָאה ךיא .ךייַא
 .טינ סייוו ךיא שטָאח .רשוע רעסיורג ַא ,ןעוועג ךיוא רע זיא
 רע זַא ,דיא ַא ,זנוא ייּב ?רשוע ןייֵא ךייַא ייּב טסייה סעכלעוו
 פעדנַאטעאפ ןייז טימ ,טייקשיּתּבה-לעּב ןייז טימ ּבוטש ןייז ךיז סָאה
 ,וצרעד ןעטפעשעג עטוג ךָאנ ןוא ,טדָאטש ןיא ןערהָאפוצסױרַא ףיוא
 !טינ ןעקַאנק רימ !טינ ןעקסַארט רימ .רשוע ןייֵַא רע טסייה
 ,ָאזלַא ,ילָאװַאּפ ןעהעג רימ !ןיירַא לעמיה ןיא טינ ןעהילפ רימ

 ןעוועג זיא סע .טּבעלעג טוג טָאה ןוא ןעטפעשעג טַאהעג רע טָאה -
 טנעז ,ןעמוק טינ טלָאז רהיא ןעו !ןהענוצנײרַא ןיהַא תויח ַא
 םעד סָאװ ,ערעדנַא ייּב יו טשינ .טסַאג רענעמַאקליװ א רחיא
 ךייַא לָאז עמ ואוו ,טינ ןעמ טסייוו ,טמוק רהיא זַא ,לָאמ ןעטשרעי
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 סָאד .רעטלעק לעסיּב ַא ןיוש -- לָאמ ערעדנַא סָאד .,ןעצעזקעווא
 ַא טּפאה רהיא ןזַא ,טלַאק ױזַא ףיוא ךייא ןעמ טמענ לָאמ עטירד
 ןימ ךיא :ןעלכייטש וצ סָאװ טשינ טָאה רהיא ,,,גנולחיקראפ

 ןעמוקעגניירַא רהיא טנעז ...עטנַאקַאּב ןייק טשינ ,הלילח ,טימרעד

 ןוא ,ןעקנירמ ןוא ןעסע ןהָא טזָאלעגקעװַא םינ ךייַא ןעמ טָאה ,ןיהַא

 סָאװ .םענענייא ןייֵא טימ יוװ ,ךייא טימ ךיז ןעמ טָאה ןעגנַאנַאּב

 --- ןייז לחומ לָאמ טרעדנוה רימ טלָאז רחיא 4 ךס ַא רהיא טפרַאד
 סָאד טָאה ,טעלישז רעד ייּב ןעסירענּפָא ךיז טָאה סע ןַא ,לעּפענק א

 יב {טכַאל רהיא !טונימ רעד ןיא טהענענוצ ןערעוו טזומעג

 ?לעפענק ַא זיא סָאװ ?לעּפענק ַא ,רעטכעלעג ט סָאד זיא ךייא
 ןיא ,רוחב א ייּב ,טארב-שאנ א ייּב ,טניירפ רעבעיל ,לעפענק א

 ךיז טָאה ?עפענק ַא רעּביא !טלעװ עצנאג ַא !ךַאז עסיורג ַא
 -נָא ןעמוקעג זיא רֹוחּב ַא :השעמ ע'סואימ א ןעפארטענ לָאמַא

 זַא ,רעטכעלעג א טימ ןעזיוועגנא םהיא ןעמ טָאה ,לעדיימ ַא ןעקוק

 ךיז טָאה ןֹוא םייהא קעװַא רע ןיא ,לעפענק ַא םהיא טלהעפ סע

 טנייפ בָאה ךיא : ףיורעד ּפֶא טינ ךימ לעטש ךיא רָאנ ...ןעגנַאהעג

 ןעשיווצ ייז ןעּבָאה טּבעלעג ןוא ...ןערעדנא ם'ניא סנייא ןעשימ

 ךיז ןעּבענענּפָא .ךעלעּבײט יד יוװ רָאנ יקַאט ,ּבייוו ןוא ןַאמ ,ךיז

 רָאג-רָאנ עניטנייה ךס ַא יו ,רהעמ ךס א דובּכ ערעדנַא סָאד סנייא

 ,םענייק ןעפיידנוצנָא טשינ ,חלילח ,ָאד ןיימ ךיא .ענעּביױהעג יד ןופ

 ךיא .טשינ ךיוא ךימס טרחַא ,שרעדנַא רהיא טניימ רעמָאט ןוא

 .ננולהעצרעד ןיימ ןצ רימ העג

 ױזַא ,ןַאמ ס'עיאּפ ,יניּפ זַא ,השעמ א ךיז טפערט ,םויה יהיו

 קעװַא ךיז טנעל ,םייהַא ןערהָאפ וצ טמוק ,ןעפורעג םהיא ןעמ טָאה
 !עמ !עּב !יניּפ ָאטינ --- ןעטסּכעז ן'םיוא ןוא ,נעט ףניפ ףיוא

 טָאהעג רע טָאה קָאנוּברַאק ַא !טשינ טגערפ ? ױזַא יו ? סָאװ

 טָאה עמ ןוא ןעדיינש טפרַאדאּב םהיא ןעמ טָאה ,זלַאה ן'פיוא
 ךָאד זיאס !תבש רַאפ ?סָאװ רַאפ .ןעטינשעג טינ םהיא

 םיריױטקָאד ייוצ !טלעוו רעד ףיוא םיריוטקָאד סיּפע ןַאהרַאֿפ

 ןעמונעג ךיז ייז ןעּבָאה ,ןערהיפ וצ טכַארּבעג םהיא ךיא בכָאה



 109 תונמלא יורד

 טָאה רעד ,ןעדיינש טגָאזעג טָאה רעד :  ךיז ןעשיווצ ןערעּפמַא
 ןעגנַאגעגסיױא הלוח רעד ןיא לייורעד !ןעדיינש םינ טגָאזעג
 טימ ןעמענרעּביא ךייַא טנעמ רהיא ?ןערעלק רהיא טלָאז סָאװ
 -יװ ,לעטעצ ַא ןענעכערפסיוא ךייַא לָאז ךיא ! םיריוטקָאד ערעיַא
 ,טלעוו רענעי ףיוא ןעשטנעמ טלעקעּפעגרעּביא ןעּבָאה טייל יד ?עיפ
 -סעווש ענעגייא ןייַא עניימ ! רָאה יד ייּב ןעסירעג ךיז רהיא טלאזו
 ןעמונעג ? ט'מס'עג רחיא טניימ סָאװ ! ם'מס'עג ייז ןעּבָאה רעט
 ,רענעגושמ ןייק טינ ךָאד ןיִּב ךיא ? םס רהיא ןעּבעגעגנייֵא ןוא
 ט'מס'עג !תוישעמ-אבב עכלעזַא ןעלהעצרעד ךייַא לָאז ךיא
 רחיא ןעלָאז ייז ,ףרַאד עמ סָאװ ,סָאד ןעּבעגעג טשינ --- טסייה
 ..טבעלעג רשפא יז טלָאװ ,טייצ רעד ןוצ ןיניח ןעּבעג ןעוועג
 ןעּבאה ,ָאזלא .טלאה ךיא וואו סייוו ךיא ,טשינ םירוסי ןייק טָאה
 -ַאּב ךייַא ךיא לָאז סָאװ ,אלימ  .יניּפ טניירפ ןיימ ט'רטּפ'עגנ רימ
 ,רעדורּב ַא ? רימ רַאפ ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,ךָארּב םעד ןעּביירש
 ?יניּפ עלעטרעו א !ןוחט ננַאּב טשינ ױזַא ףרַאדַאּב עטַאס א
 סָאד טנייה !ןעמונעגקעװַא רימ ייּב ןעמ סָאה ןעּבעל קיטש א
 ַא טימ !הנמלַא רעד ןופ רעצ רעד !קילנמוא סָאד ! תונמחר
 עגיצנייא סָאד ! דלָאג ַא ,עקשטעזָאר ַא ,טנעה יד ףיוא דניק לעקערּב
 ,טינ ךיא סייוו ,דניק סָאד טינ ןעוו ! סרעזנוא טסיירט לעקיטש
 ךיא !ךיא טשינ ,יז טשינ ,ןעגַארטעגרעּביא סָאד ןעטלָאװ רימ יצ
 -קעווַא ךימ לָאז ךיא ,עמַאמ ןייק טשינ ןוא ענידיא ןייק טשינ ןיּב
 זַא ,ךייא גָאז ךיא זַא רָאנ .דניק א ןירַא גָאט ןיא ןעּביױל ןעצעז
 ןעּביולג ןיוש רימ רחיא טגעמ ,דניק ןעטלעז ַא ןעוועג זיא דניק סָאד
 ייווצ ןופ שימסיוא ןייַא ,דליב ַא ןעוועג זיא סָאד ! תונמאנ ףיוא
 ןעוועג זיא ייווצ יד ןופ רעוװו ,טינ סייוו ךיא ,ןעשטנעמ ענעש-דליּב
 ןעוועג זיא עיַאּפ ,ןעש ןעוועג זיא יניּפ ?יז יצ ,רע יצ :רענעש
 יניּפ ; רעטָאפ ם'נופ ט'נשרי'ענ דניק סָאד טָאה ןעגיוא ,דנעצייר
 דניק סָאד רימ ןעּבָאה טאהעג בעיל ןעניוא עיולּב טאהעג טָאה
 :רהעמ טָאהעג בעיל סָאד טָאה רעוװ ,טינ סייוו ךיא רָאנ ,עדייּב
 ַא זיא יז -- ךילנעמ סָאד זיא יוװ ,ןענָאז טעוו רהיא ? ךיא יצ ,יז
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 רהיא .ןָא טשינ רָאנ ךיז רהעק סע ? רעדמערפ ַא ןיּב ךיא ,רעטומ

 וצ ןייזןעדנוּבעגוצ ןיימ :רעפעיט לעסיּב ַא ןעקוקנײרַא טפרַאד

 "םוא םוצ ץרַאה סָאד ןוא הנמלַא רעד וצ תונמחר סָאד ,ּבוטש רעד

 סָאװ ,סָאד ןוא דניק ם'נופ טייקנעטָארעג יד ,על'המותי גידלוש

 ןעמענ טעװ רהיא זַא ,ץלַא סָאד -- םיוּב ַא יו דנעלע ךיא ןיּב ןיילַא

 .עיגָאלָאכיסּפ ןָא טפור רהיא סָאװ ,סָאד טָא ןייז טעוװ ,ןעמאזוצ

 ןוא .עיגָאלָאכיסּפ ע'תמא יד ,ענייר יד רָאנ ,עקשירטעּפ ןייק טשינ

 יד טַאהעג ּבעיל ּבָאה ךיא ?ייוו ,רַאפרעד ,ןעגָאז רהיא טעוװו רשפא

 .טַאהעג בעיל רהעז יז ּבָאה ךיא ,ּפָא טשינ ןעקייכ ךיא ?עמַאמ

 ךָאנ ןעגנַאגעגסױא יקַאט ?טַאהעג בעיל ױזַא יו ,רהיא טסייוו

 לָאז יז רָאנ !ןעמונעגנייַא הנושמ התימ ַא יקַאט ןוא טירט ערהיא

 ,ןעטכַארט ןוא ןעגיל ,ןעפָאלש טינ טכענ עצנַאג ! אל סָאד --- ןעסיוו

 גיטרַאפ ןיוש ,הירפ רעד ןיא ןהעטשפיוא ? רהיא ןעמ טגָאז ױזַא יו

 ; ױזַא ןוא ױזַא ,עיַאּפ ,ןעסיוו טייז; :רהיא ןעגָאז ןהעג וצ ףיוא

 -- ןהעג וצ ןעמוקעג ."טחעטשרַאפ רהיא יװ --- רעטייוו ןוא

 ?סורט א ןיִּב ךיא ,ןענָאז טעװ רהיא !רעטרעוו ןייק ָאטשינ

 רעּבָא טלָאז רהיא ?ןעגָאז טעוװ רהיא זַא ,ךימ טרהַא סָאװ ,טגָאז

 ןעװעג זיא יניּפ ;עגַאל יד ןעטכַארטַאּב רעפעיט לעסיּב ַא ןעמענ

 רהעמ טַאהעג ּבעיל םהיא ּבָאה ךיא ,טניירפ רע'תמא ןייֵא רעניימ

 סָאװירָאנ ךָאד טָאה רהיא ?עיַאּפ : אישק יד ,יִא ,רעדורּב ַא יו

 :ץוריּת רעד זיא ?רהיא ךָאנ סיוא טהעג רהיא ןַא ,טגָאזעג

 ,רהיא ךָאנ סיוא-העג ךיא ?ייוו ,ּבעיל יז ּבָאה ךיא ?ייוו טָא ,הּברדַא

 ּבָאה ךיא רָאנ !טשינ ךיא ןָאק ,הרּפּכ יד רהיא ךָאנ ןיּב ךיא ?ייוו

 ןענַאז ךייא לָאז ךיא .ןהעטשרַאפ טשינ ךימ טעװ רהיא זַא ,ארומ

 ךייַא טלהעצרעד עמ זַא ןוא ,ןענַאטשרַאפ רהיא טלָאװ ,עיגָאלַאכיסּפ

 .דליוו סיוא סָאד טמוק ,ןעצנוק ןהֶא זיא סָאװ סָאד ,ןעצראה ם'נופ

 ךיא !טליוװ רהיא יוװ ,ךייַא טקנעד ?ךימ סָאד טרעמיק סָאװ רָאנ

 .ןעסּכַאװעג זיא דניק סָאד .רעטייוו ?העצרעד ךיא ,סניימ רימ והט

 ,טסּכַאװ םיוּב ַא ,טסּכַאװ דניק ַא .?ןעסּכַאװעג , ױזַא ךיז טדער סע

 זיּב ןעסּכַאװ ןופ קוליח ַא זיא'ס .ךיוא טסּכַאװ ךַאמער ַא ןוא
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 ,ןהעטש ,ןעציז דניק א ןהעז וצ טּבעלרעד עמ רעדייא .ןעסּכַאװ
 ,ןיוש טהעטש סע ,ןיוש טציז סע זַא ןוא ! ןעדער ,ןעפיול ,ןהעג
 ןיוש רהיא טנעז ,ןיוש טדער סע ,ןיוש טפיול סע ,ןיוש טהעג סע
 ןעצעזקעװוַא ךימ לָאז ךיא ,רימ רַאפ טסַאּפעג טלָאװ סע 4 גיטרַאפ
 -נהייצ ,ךעלעזָאמ ,ךעלעקָאּפ ; ענידיא ַא יוװ ,ךייַא ןענעכערסיוא
 לעוװ ךיא ןוא ענידיא ןייק טינ ןיִּב ךיא .רעטייוו ױזַא ןוא ךעלעד
 דניק ם'נופ תומכח ןייק ,ןעמענרַאפ טינ ןעטיײקשירַאנ טימ ךייא
 ןוא ןעסּכַאװעג ןיא'ס .ןעלהעצרעד ןהעג טינ ךייַא ךיא לעװ
 ,"זיור עכילטרעצ ַא יו, --- טחילבענפיוא ןוא ןעסּכַאװעגסיױא זיא'ס
 ם'ניא ןעקירדסיוא ןעלעוו ךימ לָאז ךיא ןעוו ,טגָאזעג ךיא טלָאװ

 םעד ןיא העידי אזא ןעּבָאה סָאװ ,ןעטסינַאמָאר ערעייַא ןופ ןושל
 תוירּב עסיורג .שידקדןנּבר ןיא קרעט ַא יוװ ,זיור ַא ןופ ןעהילבפיוא

 ,רוטַאנ יד ןעּבײרשַאּב ןוא רעייפ םוצ סיפ יד טימ ןעציז וצ ףיוא
 ,גרעּב ענידמַאז יד טימ ,םי ןעגידנעשיור ן'טימ ,דלַאװ םענירג ן'טימ
 טימ ,תונעשוה ענעגָאלשעגּפָא יד טימ ,יינש ןעגירהָאיַארַאפ ן'טימ
 -כַאּביײרשַאּב יד טָא ,טינ ייז ךיא ןָאק ןעקוקנָא -- געט עגיטכענ יד
 !טינ רָאנ ייז ןעייל ךיא !לַאג רעד וצ ןעגָאלש סָאװ ,ערעייז ןעצ
 הנבל יד ,טניישעג טָאה ןוז יד זַא ,העזרעד ןוא ךוּב ַא םענ ךיא זַא
 ןעּבָאה ךעלעגיופ יד ,גיטפוד ןעוועג זיא טפול יד ,טרעיצַאּפשעג טָאה
 ! ןיירַא דרע רעד ןיא ךוּב סָאד רעדיילש ַא ךיא והט ,טעשטשיּפענ
 ַא ךיא ןיּב ?רענענושמ ַא ןיּב ךיא ,טגָאז רהיא ?טכַאל רחיא
 ...2 רהעמ ןייז ןָאק סָאװ ! רענעגושמ

 ןעגיוצרעד ןוא ,עזָאר יד טָא ,ןעסּכַאװעגסױא יז זיא ,ָאזלַא
 ַאזַא ןיא טסַאּפ סע יװ ,ןייז וצ רעהעג סע יו אמּתסמ ןערָאװעג
 -עג גנוטכַא ןייַלַא רעטומ יד טָאה לעסיּב ַא .זיֹוה טנעגילעטניא
 ,החגשה ןעּבעגעג ךיא ּבָאה ?לעסיּב ַא ,גנודליּב רחיא ףיוא ןעּבעג
 עצנַאנ יד טעמּכ ,ןעגָאז ןָאק עמ ,ךס ַא רָאנ ,לעסיּב ןייק טשינ ןוא
 ןעּבָאה לָאז דניק סָאד ,דניק םוצ ןעּבענעגקעװַא ךימ ךיא ּבָאה םייצ
 ןיא ןעגיטעּפשרַאפ טינ לָאז דניק סָאד ,רערהעל ןעטסעּב םעד
 ןהעג לָאז דניק סָאד ,ָאנַאיּפ ןעלעיּפש לָאז דניק סָאד ,עיזַאנמיג
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 יד {ןעד רעװ ,ןיילַא ךיא ,ךיא ןעוועג ןיּב םוטעמוא --- ןעצנַאט

 ! רענייּב יד ןענָארטעצ רהיא ןעמ טלָאװ ,טינ זַא ! ךיוא ןעטפעשעג

 ךיא ...! ךעלעדיא ערעזנוא ,ןעמונעצ גונעג ךיוא ױזַא יז טָאה עמ

 יו ."ךעלעדיא ערעזנוא, טגָאז עמ זַא ,זגורּב טנעז רהיא ,סייוו

 רהיא ?קלָאפ ַאזַא טרָאפ זיא'ס זא ,ןעגָאז שרעדנַא ןעמ ןָאק

 ךיא .טליו רהיא יװ ןוא ,?טימעסיטנַא, ןעפורנָא ךימ טנעמ

 ,ןעטימעסיטנַא יד ןעקנערק גנאל ױזַא :;גננאנ ןיימ טימ רימ הענ

 ףיוא ...! ןיא דיא א סָאװ ,ןעסיוו וצ ןָא טינ ןעּביוה ייז גנַאל יו

 טלעדנַאהעג ייז טימ ּבָאה ןיילא ךיא ...!ךימ טנערפ ןעדיא ַא

 טימ רעזייה עניימ רימ ּבָאה ךיא .ךָאד טסייו רהיא ,ניצניוו

 ,טפנוקנייַא ןעסיורג א ןיירַא רימ ןענָארט סָאװ ,ןעטיילק עניימ

 וצ ןוא ןענניז וצ ןענעווטסעד ןופ ךיוא ךיא ּבָאה .ףוס א ןוא
 -נָאמער ,ןעטקַארטנָאק ןעכַאמ וצ טמוק סע זַא ,רהָאי עלא ןעגָאז

 םייוג יד ,ךייא טלהָאמ .טלענ-הריד ןעמענפיונוצ ,רעזייה יד ןעריט

 ַא ןופ רעּבָא !ייז ףױא רהָאי ַאזַא .,רעסעּב טינ ךיוא ןענעז

 שטָאח ןהעטש לָאז רע ,ןעטרַאװרעד טנַאקעג ןעמ טָאה ןעדיא

 ..!ונתרחב הֹּתַא ,רהיא טגָאז יװ ,טרָאפ ;רעכעה עלעסיּכ ַא
 רהיא סָאװ ,"ונתרחב התַא/ רעיא טימ רהיא זַא ,טניימ רהיא
 טּבױה סע ?הבוט עסיורגנ ַא םהיא רהיא טוהט ,ןייא םהיא טנניז
 ךיא ?ןעדייל טשינ סָאד טנָאק רהיא ?סָאװ ! ןָא טשינ רָאנ ךיז

 טנָאז רהיא .סעיסוקסיד ןייק ןיא ןיירַא טשינ ךייא טימ ךימ זָאל

 ס'מענעי .,גנוניימ ןייז ןעּבָאה ךיז געמ רעדעי .יוזא ןייז זָאל ,יױזַא
 ,סניימ רימ סייוו ךיא .טשינ ךימ טרעמיק גנוניימ

 "יו ."ךעלעדיא ערעזנוא, ייּב ? רימ ןעטלאה ואוו ,ָאזלַא
 ןיא ןעּבילּבעג ןיא עיַאּפ ןוא ןעּברָאטשענ זיא יניּפ ןיימ דלַאּב
 ,ןעשטנעמ ענעש רהיא וצ זָאל ַא ןעּבעגעג אמתסמ ךיז ןעּבָאה ,הנמלא

 -עצ רהיא ייּב ןעּביױהעגנָא טָאה עמ ןוא ,סרעּבעג-הצע ,תובוט-ילעּב

 רעהעג סע יוװ ,רעהיוא ןייֵא ןעכַאמסיוא טלָאװעג ,רדח סָאד ןעמענ
 -- ךעלרעדניק , : סנעטייצַאּב טּפַאחענרעטנוא ךיז ךיא ּבָאה .,ןייז וצ
 ףיז וצ ןעטפעשעג עלַא טשרָאקַא ןעמונעג ּבָאה ךיא ןוא "1! סַאזַא
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 ןהעטשוצ לָאז ךיא ,טלָאװעג ןליפא טָאה יז .,ןיירא טנעה יד ןיא

 רעזייה עניימ לעװ ךיא ! אל :טנָאזעג ךיא ּבָאה ,ףתוש א יוװ

 :יז טגָאז .ןעהערדראפ טינ ךיז ּפָאק םעד ןוא ןעפיוקרַאפ טינ
 ןייז ױזַא ןָאק ךיא ;ןעפיוקראפ וצ רעזייה יד גיטיונ טינ זיא'ס

 ?טרעפטנעעג ףיורעד ךיא ּבָאה ,רחיא טניימ ,סָאװ ,ונ .ףּתוש ט

 סעכלעזא רימ ןעמ לָאז לָאמ ערעדנַא סָאד זַא ,טרעפטנעעג ּבָאה ךיא

 ,רע .זנורּב ןעכַאז עכלעזא רַאפ רעוו ךיא םורָאװ ,ןעגעלרָאפ טינ

 ןעסייה ךייא לָאז ךיא זַא ,טנעידראפ םינ טָאה ,ךיא גָאז ,םולשה ןילע

 ,ךיא גָאז ,טייצ ןיימ ראפ ןוא ,ךיא גָאז ,החרט ןיימ רַאפ ןעלהָאצַאּב
 ,טייצ ,ךיא גָאז ,גונעג ּבָאה ךיא .ןעמענ טשינ טלעג ןייק ךיא ףרַאד

 יזַא ..טנַאװו ןיא ּפָאק ,ךיא גָאז ,ךימ נָאלש ךיא סָאװ ,ךיא גָאז

 טזָאלע;ּפָארַא .,טנייווש יז ןוא ,חנמלַא רעד וצ ,רהיא וצ ךיא גָאז
 ,דַאשט א ףיוא ןיבמ ַא טנעז רהיא בוא { ַאש ןוא -- ןעגיוא יד
 -עג רעטרעוו יד טימ ּבָאה ךיא סָאװ ,ןחעטשרַאפ רהיא טפרַאדַאּב
 רהיא ? ךיילנ טגָאזעג טינ רהיא ךיא בָאה סָאװ רַאפ ,יִא ,.,טניימ

 -סיוא טינ זיא אמתסמ !{ סָאװ ראפ ,ןעגערפ טשינ לָאמנייק טלָאז
 יזַא ןעוועג זיא'ס זא ,ןערעכיזרַאפ רָאנ ךייַא ןָאק ךיא .ןעמוקעג
 ןעוו טרָאװ ןייא .סָאריּפַאּפ םעד טא ןערעכיוררַאפ וצ יװ ,גנירג
 ןעמונעג ּבָאה ךיא זַא רָאנ .ךודיש ַא סָאד זיא --- רהיא גָאז ךיא
 ךימ יו ,טניירפ עטונ עכלעזַא ...!יניּפ ,שטייטס, :ּפָאק ן'פיוא
 רהיא .ןענָאז טליוו רהיא סָאװ ,סייוו ךיא ...7! ןעוועג ןענעז
 ןּכוסמ יוזַא טינ זנוא ןעשיווצ סָאד טָאה אמּתסמ זַא ,ןעגָאז טליוו
 .תועט ןעסיורג ַא רהיא טָאה .יַא- יא -יַא ןייז לָאז'ס ,טנערּבעג
 ןיוש ךייא ךיא ּבָאה --- הרּפּכ יד רחיא ךָאנ ןעוועג ןיּב ךיא זַא
 ןעלהעצרעד טינ ךייַא ךיא פרַאד --- רימ ךָאנ יז זַא ןוא ,טנָאזעג
 טהעג סָאװ רָאנ ..זַא ,ןעניימ טעװ רהיא םורָאװ ,תוישעמ ןייק
 לייוורעד רעסעב טסייה רהיא ?ןעניימ טעוװ רהיא סָאװ ,ןָא ךימ
 ;זֿפַאה ןיא ןעקורט ןיוש רימ זיא'ס םורָאװ ,ייט ןעּבעג

 -ּםִא ךיז רימ ןעּבָאה סָאװ ייּב ,רעניימ ץירּפ רעּבעיל ,ָאזלַא
 !ןעטפעשעג ,ונ .ןעטפעשעג יד ייּב 4 רהיא טקנעדענ ,טלעטשעג
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 -ָאלּפסקע .ןעּבעל לעװ ךיא לייוו ןעקנעדעג וצ ןעּבָאה ייז לעוו ךיא

 טהיירפ ! ןערעדעפ טימ טקעטשעגמורַא {} גיצניוו זיא ןייַלַא טריטַא

 טימ םורַא טינ ןעמ טקעטש ךימ !יז -- ךימ טשינ !טינ ךיז

 .טינ ךימ ןָאל ךיא לייו ?סָאװ רַאפ ,רהיא טסייוו .ןערעדעפ
 וצ טָאהװ עמ זַא ,ךיז ןעזָאל טינ ,ךיז ןעזָאל ָאי ָאד טפלעה סָאװ רָאנ

 ךייַא ןעלעוו סָאװ ,ןעטידנַאּב ,סעקילושז ,סרעלדניווש טימ ןוהט

 גנעל רעד ןיא טגעלעג ךיז ןעּבָאה ייז ?ןעטסערג םעד ןעהערדרַאפ

 .ץנימ לעסיּב סָאד ןעמענוצ זנוא ייּב לָאז עמ ,טיירּב רעד ןיא ןוא

 ייז .טלעג רימ ייּב וצ ןעמ טמענ ךיג ױזַא טשינ ,ךייא טלהָאמ
 ,רימ ייּב ןעּבָאה ייז ,טעשטומעגנָא גונעג ,ךייא טלהָאמ ,ךיז ןעבָאה

 יז זיּב ,טולּב טימ ןעגיּפשענ ,ןעטַאט ס'נערייז רעייז ןיא חוד ַא

 רהיא -- זנוא ייּב טעּפמָאּפעגסױא ,טעשטַאטנַאמעגסיױוא ןעּבָאה

 ,קילג ַא !טנָאקעג ןעּבָאה ייז לעיפיו ??עיפיוו ןעסיוו טליוו
 וצ טגָאזעג ּבָאה ןוא טקוקעגמורַא סנעטייצַאּב ךימ ּבָאה ךיא סָאװ

 -ענּפָא !לודנה תֹּבשֹּב םירמוא ןאּכ דע !נונענ :הנמלַא ןיימ
 ,ןעדײנשּפָא ם'ייּב טשרע ןוא ,טנַאקעג ּבָאה ךיא טייוו יו ,ןעטינש
 רעהעג סע יוװ ױזַא רעבָא ,ּפָאק םעד ןעטינשענּפָא רהיא ןעמ טָאה

 ? ןענערפ רהיא טעוװ ,טזָאלרעד ךיא ּבָאה ױזַא יוװ ,יִא ,ןייז וצ

 יװ ,םכח ַאזַא ךיז טלָאװ ױזַא יוװ ,ןעהעז ןייז ןלעב ַא טלָאװ ךיא

 טלָאװ רשפא ןוא !ןעטידנַאּב עכלעזַא ןופ טהערדעגסיוא ,רהיא

 .ןערַאּפש טינ ךימ לעװ ךיא .,ןייז ןָאק סע ,רעסעּב טכַאמעג סע רהיא
 טשינ ןיּב ךיא -- ןעגָאז רימ ףיוא ןָאק עמ סָאוװ ,עגיצנייא סָאד

 רהיא !טידנַאּב ןייק טינ יּבַא ! ךיא ןיּב ךילקילנמוא ,רחוס ןייק

 ףרַאד ךיא רָאנ ? טסָאקענ טשינרָאנ ןיוש ךימ טָאה סָאד זַא ,טניימ

 ,ןעלהעצרעד רָאנ ךייַא ליוו ךיא .ןענייפסיוא טינ ְךייַא רַאפ ךימ

 -עג טָאה ץלַא ױזַא יו ,טלעטייקעג רימ ייּב ךיז טָאה סע ױזַא יו

 ,הנמלַא ןייק ןעּביילּברַאפ טשינ לָאז הנמלא יד זַא ,וצרעד ןעּבירט

 ,טרָאוװ ןייא רוחֹּב רעטלַא ןייק ןעּביײלּברַאפ טשינ לָאז ךיא ןוא

 --- ןעגָאז טפרַאדַאּב ךיא טלָאװ ,טרָאװ גיצנייא ןייא יוװ רהעמ טשינ
 טינ סע ּבָאה ךיא סָאװ רַאֿפ !טגָאזעג טינ סע ּבָאה ךיא ןוא
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 ןרעטנוא ןעסּכָא יד ןעהעטש ָאד טא !וד טסרעה ? טנָאזעג
 עיינ ַא ! עיגָאלָאכיסּפ ע'תמא יד ןָא ךיז טּביױה ָאד טָא ןוא ! גרַאּב
 ...! ?עזָאר , טסייה יז סָאװ ,הרדס ַא .רימ רַאפ דניצַא טהעג הרדס
 םורָאװ ,טרָאװ ןייק טינ טרילרַאפ ןוא ּפָאק םימ וצ רָאנ טרעה רהיא
 .ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,ןַאמָאר רעטכַארטעגסיוא ןייק טינ זיא סָאד
 ןעסירעגסױרַא ,עגידלעּפַאצ ַא ,ענידעּבעל ַא עטכישעג ַא זיא סָאד
 ...! ןעצרַאה ם'נופ ךיילג

 יז זַא ,רעטומ רעדעי ןיא חֹּכ ַא סיּפע טניל סע ,טינ סייוו ךיא
 ,ךעלדיילק עצרוק יד ןופ ןעסּכַאװעגסױרַא זיא דניק רהיא ,טהעז
 .ט'טנק'רַאפ לערעטכעט רהיא ןעהעז ןיוש רהיא ךיז טסולג ױזַא
 ןעהערד טיילעגנוי טהעזרעד יז זַא ,וצ רהיא טמוק טנוזעג קיטש ַא
 ,יֵא .ןתח ַא רהיא ייּב ןיא רוחּב רעדעי ,רעטכָאט רהיא םורַא ךיז
 ,ןַאטַאלרַאש א טימ ,טשינ א טימ טשינרָאג א רוחּב רעד זיא רעמָאס
 ? סָאװ-טסיײװ-רהָאי-רעצרַאוװש-רעדיא טימ ,רעלעיּפשנעטרָאק ַא טימ
 םירוחּב עטסוּפ ןייק ,ךייַא טלהָאמ !ןָא טשינ רהיא טהעג סָאד
 ,םורָאװ ,ןעגנַאגעג טשינ ןזנוא וצ ןענעז סענַאטַאלרַאש ןייק טימ
 טימ ךיז ןענעק סָאװ ,יד ןופ טשינ ןעוועג עזָאר זיא ,סנעטשרע
 ,טנַאה יד ןעניוּבסױא ,ןעהערד ןהעש ךיִז ןָאק סָאװ ,רעצנעט ןעדעי
 ַא ,םולשּבייאוּב ַא ןעכַאמ ןוא לעסיפ ן'טימ ןערַאש ,לענייּב ַא יו
 ךייַא רהיא טָאה סָאד .רעיציפָא ןע'תמא ןייֵא ןופ לעסנַארעוװער
 ,ןעזָאלרעד לעוו ךיא ?  ךיא ןיּב ואוו ,סנעטייווצ ןוא .סנייא רעמונ
 יירד ןהענוצ לָאז ,ןערהירנָא ךיז לָאז סרעפייפ יד ןֹופ רעפייפ ַא זַא
 עַלַא רעהירפ ,רימ טכַאד ,םהיא טלָאװ ךיא ! ?ןעזָאר וצ טירט
 !טכַאמעג םהיא ןופ ךיא טלָאװ ׁשֵא !ןעכַארבעגרעּביא רענייּב
 ,לַאּב ןעשידיא ַא ףיוא ,לַאּב ַא ףיוא רהיא טימ ןעוועג לָאמא ןיּב ךיא
 טפור רהיא סָאװ ,יד טָא ,ןעטַארקָאטסירַא רעטיול ןעשיווצ ,ּבולק ןיא
 ,"גנוי רענייפ, ַא רענייא זנוא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ...עיזַאושזרוּב ןָא
 -נײַא ,"?עדנערק , א יו סָאד טָאה ןעניוּבנעלע םעד ןעגיוּבעגסיױא
 ןָאהטעג ראש א ןוא ,טייז ַא ףיוא לעסיּב ַא וינעּפעק סָאד ןעגיופעג
 ןעסָאגעצ ךיז טָאה גינָאה עמַאס ןופ ?עכיימש ַא ןוא ,וינעסיפ !'טימ

: 
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 שלעדיימ א ןופ וינעשטיווק ַא טימ ןוא ,לע'מינפ ן'פיוא םהיא ייּב

 ַא טָאה רע סָאװ ,טפייוו חור רעד ...ןָאהטענ גָאז ַא רע טָאה לעכ'לוק

 רע טָאה ,ונ - ונ ,ןעדַאלעגנייַא יז רע טָאה ןעצנַאט םוצ .,ןָאהטעג גָאז

 רימ ! ןעקנעדעג וצ ןעּבָאה ךימ טעוװ רע ! ץנַאט ַא רימ ןופ טּפַאחעג

 -ַאװַאק ןעניד'לזמ-םילש ם'נופ טכַאלעגנָא םעדכַאנ סע ךיז ןעּבָאה

 זַא ,טסואוועג ןערעילאוואק עלַא ןיוש ןעּבָאה ןָא טלָאמעד ןופ !רעיל

 ,רימ וצ ןעמווקנָא רעהירפ ןעמ ףרַאד ,ןעזָאר טימ ןענעקַאּב ךיז ליוו עמ

 .געוו םעד ןעמענ םעדכָאנ טשרע ןוא ,ןעמַאזקע סיטש א ןהעגכרוד

 ,סע טסייה ,טנוח ַא ,"רעּברעצ , ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא רימ ןעבָאה ייז

 טסייוו ! תולדּב ךיא ןיּב .ןדעדנ ןופ טירטנייש ם'ייּב טניל סָאװ

 ךיא, !רעטומ יד ?זנורּב ןעוועג רַאפרעד זיא'ס רעוו ,רהיא

 גָאז ,ןעשטנעמ ערעסָאװ, .,"בוטש ןופ ןעשטנעמ ,יז טנָאז ,ּביירט

 ייוצ ,לָאס ןייא 71! ןעשטנעמ ןייק טינ ,ךיא גָאז ,טניה זיא'ס ,ךיא

 סאו .עפַארטסַאטַאק ַא וצ ןעמוקענ זיא'ס זיּב ,לָאמ יירד ןוא לָאמ

 רהיא טנעז םכח ַא ? טנעירקעצ ךיז ןעּבָאה רימ --- רחיא טניימ

 רעדייא ! ןעפָארטעג טינ אקוד רהיא טָאה לָאמ סגיטנייה רָאנ ,יקַאט

 .ךייא טלחעצרעד עמ סָאװ ,רעסעּב טרעה ,ןעפערט

 ךיא ףעדט ,הנמלַא ןיימ וצ ןהעג וצ לָאמנייא םוק ךיא ,ָאזלַא
 .גיסיירד רעדָא גיצנַאװצ דהָאי ַא ןופ ןַאמרעגנוי א סיּפע ,טסַאג ַא

 ,ןעפערט טינ ןפוא םושּב טעוו רהיא סָאװ ,טיילעגנוי עכלעזַא ןַאהראפ
 ,ןענעקייל ךיא לָאז יאמל ,ןאמרעגננוי רעד ,טלַא ןענעז ייז לעיפיוו
 לָאמַא סיוא ךיז טיגנ סע יװ ,ןאמרעננוי רענידווע'נח א ןעוועג זיא

 -- ןעגיוא עטונ טימ ,םינּפ טוג ַא טימ ,עיטטּפמיס טימ שטנעמ ַא

 רעד רימ זיא ןעלעפעג ,טינרָאנ ןעּבָאה טשינ םהיא וצ טנַאק רחיא

 ,ראפרעד ?סָאװ רַאפ רהיא טסייוו --- קוק ןעטשרע ם'נופ רוחּב

 ,ךעל'טינּפ עגידרעקוצ טימ ךעלעשטנעמ עסיז טנייפ ּבָאה ךיא ?ייוו

 -סאמנ יד טָא טינ ךיא ןָאק ןעקוקנָא ,ךעלעכיימש עגידנינָאה טימ

 ןוא ןיירא ןהייצ יד ןיא ךילטניידפ ךייא ןעקוק סָאװ ,תושפנ עניד

 טימ ןענעז ןוא ,טגָאז רהיא סָאװ ,טרָאוװ סכילטיא ךָאנ ךייַא ןעקמָאּב

 רהיא טליוו רעמָאט ןוא ,יינש ַא טיש זומּת םיא זַא ,םיּככמ ךייַא
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 ייּב ךיוא רהיא טָאה ,םיוּבלעשנייוו א ףיוא ןעסּכַאװ שיפ זַא ,ןעּבָאה
 טליוו ,שפנ ןימ אזא טימ ךימ ןעגעגַאּב ךיא זַא ,ךיא ...ט'לעוּפ'עג ייז
 ןענעיּב יד ןעזָאל ןוא ,גינָאה טימ םהיא ןערימשסיוא רהעז רימ ךיז
 טליוו ,ןַאמרעגנוי רעד ןעסייהעג טָאה ױזַא יו - ...האנה ןעּבָאה
 טָאה רע זַא ,ןעגָאז ריִמָאל ? הנימ-אקפנ יאמל ?ןעסיוו רהיא
 ןוא ?עדעירפוצ ןיוש רחיא טנעז !קע ןייֵא .ָאריּפאש ןעסייהעג
 ,קירּבַאפ-ןעפנַארב ַא ןיא רעטלַאהכוּב ַא לעשטנעמ סָאד זיא ןעוועג
 זַא ןוא ,תיּבח-לעּב רעצנַאג ַא רָאנ ,רעטלַאהכוּב ַא רָאנ טשינ ןוא
 -לעּב ם'נופ העד רחעמ טאהעג טפעשעג ןיא רע טָאה ,טליוו רהיא
 נייז וצ ןעיורטוצ ןייק טינ טָאה סָאװ ,תיּבה-לעּב ַא ןוא ,תיּבה
 טנעמ רחיא ...תיבה-לעּב ַא ןייז וצ הטרעוו טינ זיא ,ןעשטנעמ
 ךייַא גערפ ךיא --- גנוניימ רעדנַא ןייֵא םעד ןעגעוו ןעּבָאה ךייא
 | ! טינ

 סָאװ ,ןַאמנעגנוי ַא רָאפ רימ טלעטש עמ ,ךייַא טעּב ךיא ,ָאזלא
 ןייֵא ןוא ,תיּבח-לעצ"א ןוא ,רעטלַאהכוּב ַא זיא ןוא ,ָאריּפאש טסייה
 סָאד ,טנעכייצעגסיוא רע טלעיּפש ךָאש ןיא ןוא ,קעשטנעמ ךילרהע
 ,ןערעלק ךייַא טגעמ רהיא ,רימ ןופ רעגרע טינ טלעיּפש רע ,טסייה
 רַאפ ךימ ?עטש ךיא זַא ,טגָאזעג ךייא ךָאד ּבָאה ךיא ,רעסעּב זַא
 א טייז טהעג טנייה --- רעלעיּפשכָאש ןייק רַאפ סיורַא םינ ךייַא
 א רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא ,ןַאמָאר א ךיז טלעטייקראפ ָאד זַא ,איבנ
 ןוא דרעפ אזַא ןייז לָאז ךיא ! ןאמָאר רעכילרהעפעג ַא ! ןַאמָאר
 ךייַא טלעטש = 4 גוצּפָא ןעטשרע םנופ דלַאּב סָאד ןעהעזסיױרַא טשינ
 ץלַאה טגעלעגרעטנוא ּבָאה טנעה עניימ טימ ןייֵלַא ךיא זַא ,רָאפ
 טכַאמעג ,ןירַא גָאט ןיא ןַאמנעגנוי םעד טּבױלעג ,רעייפ ן'םיוא
 ךָאש רעד ןערעװ לָאז טנערּברַאפ ! סעמיצ ןעצנַאג ַא םהיא ןופ
 ! טלעוו רעצנַאג רעד ןופ רעלעיּפשכַאש עלַא ךיז ןעלָאז ןעדניצנָא ןוא
 .ןייֵא טאהעג טָאה רע ןוא ,ךָאש ןיא םחיא טימ טלעיּפשעג בָאה ךיא
 א ןעמונעג םהיא ייּב ּבָאה ךיא .הבשחמ רעד ןיא ךאז רעדנַא
 בָאה ךיא ! ןעזָאר ןעמונעגקעװַא רימ ייּב טָאה רע ןוא ,"ןיגינעק ,!
 ןעּבעגעג רימ טָאה רע ןוא ,גנעג ןהעצ ןיא "טָאמ, 8 ןעּבעגעג םהיא
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 זַא ,טסייה סָאד ,גנַאג ןעטרעפ םוצ םורָאװ ,גנעג יירד ןיא "טַאמ, ַא

 "עגּפָא הנמלַא ןיימ ךימ טָאה ,לָאמ ןעטרעפ םוצ ןעמוקעג ןיא רע

 טָאה ןעגיוא יד ןיא לערעייפ ענדָאמ ַא טימ ןוא טייז ַא ףיוא ןעפור

 ןוא ,ןעמונעגנַא ךיז טָאה סע זַא ,הבוט הרושּב ַא טגָאזעגנָא רימ יז

 ,ָאריּפַאש םעד טָא רַאפ הלּכ ַא זיא עקשטעזָאר ןוא ,ךודיש א זיא'ס

 רימ ןוא ךייַא בוט-לזמ ןוא ,?עמיח ןעטעּבעיז ן'פיוא זיא יז ןוא

 ...! ןעדייּב זנוא ןוא

 עגיזָאד יד טרעהרעד ּכָאה ךיא זַא ,ןערָאװעג זיא רימ טימ סָאװ

 ,ןעגָאז טעװ רהיא .ןעלהעצרעד טינ ךייַא ךיא ליוװ ,חרושב ענעש

 טסייה הנמלַא יד ,יז .רענעגושמ ַא ,ףרוטמ ַא ,ןלזנ ַא ןיּב ךיא זַא

 ,טכַאלעג יז טָאה רעהירפ .ענעגייא סָאד טגָאזעג ךיוא טָאה ,סע

 יד ךיז טָאה טגידנעעג ןוא ,רימ ףיוא ןעירשעצ ךיז יז טָאה םעדכָאנ

 -- ןעכַאז עטוג עלַא טימ ,עקירעטסיה טימ ,ןערערט טימ עטכישעג

 "סיוא ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,טָאה סע ! טקילפנָאק רע'תמא ןייַא

 ַא ןנוא ןעשיווצ ןעמוקעגרָאפ זיא'ס ןוא רעטָאלּב רעד טצעזעג

 סָאד סנייא טעװענַאשעג טינ ךיז ןעּבָאה רימ ,ךערּפשעג רעטרַאה

 עדייּב טגָאזעגסױרַא העש עּבלַאה ןייא ןיא ןעּבָאה רימ ןוא ,ערעדנַא

 עלַא ןיא טדערעגסױרַא טשינ ןעּבָאה רימ ?עיפיוו ,תמא לעיפ ױזַא

 ץנַאג רהיא ּבָאה ךיא !טפַאשטנַאקַאּב רעזנוא ןופ רהָאי גיצנַאװצ

 ךימ טָאה יז זַא ,תומה-ךאלמ ןיימ זיא יז זַא ,טרעלקרעד ןעפָא

 ןיימ רימ ייּב ןעמונעגוצ טָאה יז זַא ,רעסעמ ַא ןהֶא טעליוקעג

 יקעװוַא ןוא ,ןעזָאר ,המשנ ןיימ ןעסירעגסױרַא ,טסיירט עניצנייא

 ּביוא זַא ,טרעפטנעעג רימ יז טָאה ףיורעד .ןערעדנַא ןייֵא ןעּבעגעג

 טינ ,סָאד ךיא ןיּב --- תומח-ךאלמ ַא זיא ןעדייּב זנוא ןופ רעצימע

 -סױרַא טָאה ןעדייּב זנוא ןופ רעצימע ּביוא זַא ןוא ,רערעדנַא ןייק

 רהיא טימ ןָאהטעג סָאד ךיא ּבָאה --- המשנ יד םענעי ייַּב ןעסירעג

 ןופ ףיױלרַאפ ןיא ,עקנילָאװַאּפ רָאנ ,לָאמ ַא טימ טשינ ןוא ,המשנ

 ףרַאד -- טיידַאּב טָאה סָאד סָאװ ...! רהֶאֹי ןחעצטכַא סלַא רהעמ

 .ךיוא רַאנ ַא וליפא טהעטשרַאפ סָאד ; ןערעלקרעד טשינ ךייַא ךיא

 ביוחמ טשינ ךייַא ךיא ןיּב ,טגָאזעג ףיורעד רהיא ּבָאח ךיא סָאװ ןוא
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 ךימ ּבָאה ךיא ןזַא ,ןענָאז רָאנ ךייֵַא ןָאק ךיא ,ןעלהעצרעד וצ
 ,טסייה סָאד ,ןעמלעטנעשזד ַא יװ טשינ רהחיא טימ ןעגנַאגַאּב

 טּפַאחעג ּבָאה ךיא ! ּבָארג רהעז ,ּבָארג ןעפורנָא סָאד טנַאק רהיא

 "סיורא ןוא ריט רעד טימ קַאה ַא ןעּבענענ ּבָאה ןוא ?עטיה סָאד

 סָאד ןעּבענעגנ רימ ּבָאה ןוא ,רענענושמ רע'תמא ןייַא יו ,ןעפָאלעג

 לייוו ןעטערטרעּבירַא טשינ לעווש רחיא לָאז סופ ןיימ זַא ,טרָאװ
 סיּפע ךָאד טנעז רהיא ? רהיא טניימ יו ,ונ ..,! ןעּבעל לע ךיא

 ? עינָאלָאביסּפ רעיא ףיורעד סיּפע טנָאז סָאװ ,ןרקח ?עקיטש ַא

 ?ךיז ןעקנירט ןעפיול ?ןוהט רעטייוו טפרַאדַאּב ךיא ּבָאה סָאװ
 -נערַאּב ַא ףיוא ץינרע ךיז ןעננעה רעדָא ? רעװלָאװער ַא ןעפיוק יצ
 טינ ןוא ןעסָאשעג טינ ,ןעקנורטעג טינ ךיז ּבָאה ךיא זַא ?םיוּב

 סָאװ ןוא ,ןיילַא סױרַא ,םשה ךורּב ,רהיא טהעז סָאד -- ןעגנַאהעג

 ףיוא ןענעלּפָא ןהעטשַאּב ךיא ןָאק סָאד -- רעטייוו ןעווענ זיא

 זַא ןעמענ טינ ךייֵא טעוװ רהָאי רעטונג רעד .,לָאמ שרעדנַא ןייֵַא

 עניימ וצ ןהעג ףרַאד עמ ,ןעטרַאװּפָא ?עסיּב ַא רימ טעוװ רהיא

 .ןעסע ן'טימ רימ ףיוא ןעטראו ייז .תונמלַא

 .סנייא רעמונ הנמלא ןאכ דע



 .3ב

 ייווצ רעמונ הנמלַא

 -- ? ןעטרַאװ גנַאל ױזַא טזָאלעג ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ ראפ ---

 סיּפע להעצרעד ךיא ןַא ,ךיא .טלאװעג ּבָאװ ךיא סָאװ ,רַאפרעד

 ןעו טשינ ,ךיז טליװ רימ ןעוו ,טלָאמעד ךיא ?העצרעד ,ךַאז ַא

 ףיױוא ;ןעמ טהעז סָאד -- טליוו רהיא זַא ןוא ..טייו רהיא

 סָאװ םורָאװ ,ןלעּב א רעדעי זיא ,וצרעד ענעש ַא ןוא ,עטכישעג ַא

 ןיימ ףיוא ןעסע ן'כָאנ רימ ץיז ךיא זַא ,?שמ? ,ךימ סָאד טרהַא |

 רהיא ןוא ,ליומ ןיימ ןיא רַאניצ ַא טימ רעמיצ ןיימ ןיא ?הוטש

 "רעד םעד ,יִא ?גידנעלהעצרעד ,טנוזעג סָאד ןייֵא ךיז טסייר

 יּבַא ? ןָא ךייא סע טהעג סָאװ -- טוב רשפא סע טסָאק רעלהעצ

 ,ךייַא אקוד טשינ ןיימ ךיא !השעמ ענעש א ךייַא טלהעצרעד עמ

 "רעד עמ סָאװ ּפָאק טימ רָאנ טרעה רהיא !טינ ךייא טקערש

 ,טציא ךייא ?לחעצרעד ךיא סָאװ ,סָאד שטָאח ןוא .ךייַא טלהחעצ

 רעגירעהירפ ןיימ טימ ךיז רחעק סָאװ ,ךַאז ערעדנוזַאּב ץנַאג א ןיא

 רהיא ,ןעלעוו ךיא טלָאװ ןענעווטסעד ןופ ,טשינרָאג ןָא טשינ השעמ

 ַא לייוו ,טלהעצרעד טלאמעד ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ ,ןעקנעדעג טלָאז

 8 רָאנ ,קעקיטש ןייק טינ ןוא ,ךָאד סָאד טָאה תוכייש לעקיטש

 ךייַא ךיא לעװ ,ןעסעגרצפ סיּפע רהיא טָאה רעמַאט ןוא !קיטש

 יד ןע'רוח'רעּביא רעטרעוו יירד ןיא ךייא לע ךיא .ןענאמרעד

 ףיוא השעמה-רוציק א ןעּבעג ךייַא לעװ ןוא עטכישעג עגירעהירמ

 : םופ ןייא
 ,עיַאּפ יורפ ַא טאהעג רע טָאה ,יניּפ רבח ַא טָאהעג ּבָאה ךיא

 ןוא ,ןעּברָאטשעג זיא רבח ןיימ .עזָאר דניק ַא טַאהעג ייז ןעּבָאה
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 רהיא ייּב ןעוועג ןיִּב ךיא .,הנמלַא עננוי ַא ןעּבילּבעג זיא עיַאּפ

 ןעוועג ןיּב ןוא ,רעדורּב א ןוא ראטערקעס ַא ,טניירפ ַא ,תיּבדּב ַא
 ןייק טאהעג טשינ ךיא ּבָאה רהיא ןעגָאז רָאנ .הרּפּכ יד רהיא ךָאנ
 רעטכָאט יד .ןערהַאי עטסעּב עלַא קעװַא ןענעז ױזַא ןוא ,הטומ

 ףימ בָאה ךיא ןוא ,טהילּבענפיוא טָאה זיור יד ,ןעסּכַאװעגסױא זיא

 -נָא רהֶאי רעטונג רעד טָאה ! ןערָאלראפ ןעצנַאנניא ,ןערָאלרַאפ

 טינ טלעיּפש סָאװ ,ָאריּפַאש רעטלאהכוּב ַא ,לע'רוחּב ַא ןעגָארטעג
 .טכַאקרַאפ םהיא ןיא ךיז טָאה עזָאר יד ןוא ,ךָאש ןיא טכעלש

 ,רעטומ רעד וצ ץראה רעטיּב ץנַאנ ןיימ טוָאלענסױא ךיא ּבָאה
 ןַא ,ןערָאװשעג ןוא ריט רעד טימ ץעז ַא ןעּבעגעג ,טגעירקעצ ךיז
 טנעז ,ונ --- ! ןעּבעל לעװ ךיא ?ייוו ןייז טינ טרָאד לָאז סופ ןיימ
 ? ןעדעירפוצ רהיא

 רָאנ ןעסיוו וצ גירעיגיינ טנעז רהיא זַא ,ךיא העטשראפ דניצַא
 ,ונ ?טינ רעדָא ,טרָאװ ןעטלַאהעג ּבָאה ךיא בוא :ךַאז ןייא
 ? גָאלָאכיסּפ א ,סָאד רהיא טפור ױזַא יוװ ,סיּפע ךָאד םנעז רהיא
 יצ ,טרָאװ ןעטלַאה טפרַאדַאּב ךיא ּבָאה יצ ,רהיא טגָאז ,הּברדַא
 לייװ ?סָאװ ראפ ,רָהיא טסייו ? טגייווש רהיא ,ָאיֵא ?ןיינ
 : ןעוועג ןיא'ס סָאװ טָא .,.! טשינ טסייוו רהיא

 ,טרָאטש רעד רעּביא טנַאּפשעגמורַא ךיא ּבָאה טכַאנ עצנַאג יד
 ןעסאג עֶלַא יירד לָאמ ַא ןעטסָאמעגנסיוא ,רענעגושמ רעטונג ַא יו
 גָאט ן'טימ ןיוש םייהַא ןעמוקעג ,טיירּב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא
 ךיא ,ןעסירעצ ךס א ,ןערעיּפַאּפ עניימ עלַא טקוקעגרעּביא ,ךיילג
 -עגקעװַא ,ןעכַאז יד טקַאּפעגנייַא ,ןערעיּפַאּפ עטלַא טנייפ ּבָאה
 ךורּב ,םיבורק ןייק ,טניירפ ןייק ,עטנַאקַאּב רֶאּפ ַא וצ ףעירּב ןעּבירש
 -רַאפ ַא טזָאלעגרעּביא ,םיוּב ַא יװ דנעלע ,טינ ךיא ּבָאה ,םשה
 טָא ּבָאה ךיא ןַא ןוא ,ןעטיילק ןוא רעזייה עניימ רעּביא גנונדרַא
 ,לעטעּב ןיימ ףיוא טצעזעגקעווַא ךימ ךיא ּבָאה ,ןָאהטעגּפָא ץלַא סָאד
 טכַארטעג ןוא ,טכַארטעג ןוא טכַארטעג ןוא ,טנעה יד ןיא ּפָאק םעד
 ץנַאג ךימ ךיא ּבָאה .גָאט ןערָאװעג זיא'ס זיּב -- טכַארטעג ןוא
 ,הנמלַא ןיימ וצ קעװַא ןיּב ןוא ,ךיז ןָאהטעגנָא ,ןעשַאװעגנייַא ןעש
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 ,עפַאק ןעּבעג ןעסייהעג ,ןעמוקעגניירַא ,ריט רעד ןיא ןעגנולקעגנָא

 ,ןענַאטשעגפיוא זיא הנמלַא ןיימ .ןהעטשפיוא טעוו הנמלַא ןיימ זיּב

 ןענעז ןעגיוא יד ,ןהעטש ןעּבילּבעג עלייוו ַא יז זיא ,ןעהעזרעד ךימ

 ,םינּפַא .סַאלּב םינּפ סָאד ,ןעלָאװשעגרעטנוא יװ ןעוועג רהיא ייּב

 ךיא סָאװ ,עטשרע סָאד ...? טכַאנ יד ןעפָאלשעג טינ ךיוא זיא יז

 : רעטרעוו עטלהעצעג יירד עגיזָאד יד ןעוועג זיא ,טגָאזעג רהיא בָאה

 ? עזָאר טוהט סָאװ ---

 רעד יוװ ןעש ,ןיילַא עזָאר אמּתסמ ןָא טמוק רעטרעוו יד ןיא

 ,ךימ ןעהעזרעד ,ןילַא טָאג יװ טוג ןוא ןוז יד יװ גיטכיל ,גָאט

 וצ ןעגנַאגענוצ יז זיא םעדכָאנ ,ךילטיור לעסיב א ןערָאװעג יז זיא

 ם'נופ ,ּפָאק ן'רעּביא ?לעטנעה ן'טימ ןָאהטעג טעלג ַא ךימ ,רימ

 ןיא רימ טקוקעגניירַא ,דניק ןיילק ַא טעלג עמ יוװ ,ףױרַא ןרעטש

 ,רהיא טניימ ,ױזַא יו .טכַאלעצ ךיז טָאה ןוא ןיירַא ןעניוא יד

 -רַאפ וצ רָאנ ,ךייַא ןענידעלאּב וצ ףיוא טשינ הלילח .?טכַאלעצ

 עלַא ןוא ,ןעכַאל ןעּביױהנָא ךיוא טלָאז רהיא זַא ,ױזַא ךייַא ןעטפיג

 -ץירּפ רעּבעיל ןיימ ,ָאי ! ןעכַאל ןעלָאז טנעוו יד ןוא ,ןעכַאל ןעלָאז

 ! םויח דע ךָאנ ,עזָאר יד טא ,ךיז ןיא יז טָאה חֹּכ ןימ ַאזַא טָא ,ןעּבעכ

 סָאװ ,ץלַא ןעּבעגקעװַא טציא ךָאנ רעטכעלעג רהיא רַאפ ?לעװ ךיא

 } טשינ רהעמ ןיוש יז טכַאל טציא סָאװ ,זיא ןורסח רעד .,ּבָאה ךיא

 ךיז טכַאל סע ,רימ זיא העוו ןוא ךָא זַא ,תורצ ףיוא ךַאּבענ זיא יז

 .ערעדנַא סָאד רַאפ סנייא טּפַאח עמ ןַא ,טנייפ ּבָאה ךיא רָאנ !טינ

 .רדסּכ ןהעג ןעמ לָאז ,ךַאז ַא ןָא טּביױה עמ ןַא ,בעיל ּבָאה ךיא

 .רדסּכ הענ ךיא ,ָאזלַא

 ?ןיינ ? רהיא טסייוו רעטכָאט ַא ןעכַאמ הנותח ןופ םעט םעד

 םעד ּבָאה ךיא ! ןעסיוו טינ יקַאט רהיא טלָאז ?טינ טסייוו רהיא

 ,רעטכָאט עדמערפ ַא וליפא שטָאח ,טכוזרַאפ טוג ןוא ,טכוזרַאפ םעט

 .גנַאל-גנַאל ןעקנעדעג סָאד לעוװ ךיא .סָאד ךיא ּבָאה טכוזרַאפ רָאנ

 עיַאּפ ,חנמלַא ןיימ זַא ,ךייַא טעּב ךיא ,ןוהט טלָאזעג ךיא ּבָאה סָאװ

 עמ ,ןערָאװעג טניואוועג זיא סָאװ ,שטנעמ ַאזַא זיא ,סע טסייה

 ןוא ?ןעטיירג ם'נופ ןיירַא ּבוטש ןיא ןעגָארטנײרַא רהיא לָאז
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 בָאה ןיילַא ךיא / ? ןיילא ךיא טינ ןעוו ,םעד ןיא נידלוש זיא רעוו
 רעמָאט זַא ,רעטכָאט יד יַאס ,עמַאמ יד יַאס ,טנערהעלעגסיוא ייז
 לָאז סע ןוא --- רימ ןערעוו טגָאזעג לָאז ,בוטש ןיא סיּפע ןעמ ףרַאד
 טינ ןוא ,ןערעוו טלעטשעגוצ סָאד זומ ,טלעוו יד ןערהעקרעּביא ךיז
 .ףימ וצ ןיא -- טלעג ףרַאד עמ ! העש ייווצ ןיא יו רעטעּפש
 א .,רךימ וצ --- ןעלעטשַאּב ןיכעק ַא .רימ וצ -- רעטקָאד םעד
 ,רעדיינש ַא ,ךוש ַא ,שוּבלמ ַא ,רימ וצ -- ןעצנַאט ףיוא רערהעל
 ןוא רימ וצ ,רימ וצ -- עקמַאילק ַא ,הנעשוה ַא ,רעדעפ ַא ,בצק ַא
 טעװ סָאװ, :טגָאזעג טינ ייז ּבָאה ךיא ,טניימ רהיא ! רימ וצ
 ךייַא ןופ טעװ עטַאמש ַא ,עקרישטנַאה א ? ןערעוו ךייַא ןופ
 זיא גנידסלא .ןעכַאל ייז ןוא ,ייז וצ ךיא הנעט יוזא "! ןערעוו
 ןַאהרַאפ ,רעטכעלעג ַא זיא ןעּבעל עצנַאג סָאד ! רעטכעלעג ַא ייז ייּב
 -םיוא ףרַאד רעװו ! ךיא -- ? רעדניק עדמערפ טימ ןעשטנַאינ ךיז ףרַאד רעו ! ךימ -- 1 ןעפערט סע ףרַאד ןעמעוו ןוא .ןַאהרַאפ זיא'ס רָאנ ,ךס ןייק טשינ .טלעװ רעד ףיוא ןעשטנעמ עכלעזַא
 ןעצנַאט ףרַאד רעוו ! ךיא --- ? תורצ עדמערפ ראפ ןערעוו ןעסירעג
 עדמערפ ףיוא ןענייוו ףרַאד רעוו ! ךיא --- ? תונותח עדמערפ ףיוא
 םעווװ ? רימ טסייה רע : ןענערפ טעוו רהיא ! ךיא --- ? םירבק
 טסייה רעוו ? ךיז טקנירט רענעי זַא ,ןײרַא רעסַאװ ןיא ןעגנירּפש ךייַא טסייה רעו ?דניק דמערפ ַא ןעװעטַאר ןיירַא רעייפ ןיא ןעפיול ךייַא טסייה רעװו :סָאװ טָא ןערעפטנע ףיורעד ךייַא ךיא
 ,ןענָאז רימ טעוװו רחיא ? הע טוהט םענעי זַא ,ךיז ןעמירק ךייא
 טנעז ? טינ ךיז טמירק ןוא טינ טגנירּפש ןוא טינ טפיול רהיא זַא
 .שטנעמ ַא ןיִּב ךיא ;היח ןייק טשינ ןיּב ךיא !היח ַא רהיא
 ַא ןיִּב ךיא ; טסילַאעדיא ןייַא רַאפ סיורַא טינ ךימ לעטש ךיא
 זיא רוחּב רעטלַא ןייֵא זַא ,טגָאז עיגָאלָאכיסּפ רעיא שטָאח ,וצרעד רוחּב רעטְלַא ןייַא ךָאנ ןוא .,שטנעמ רעכילנחעוועג ַא ,רע טושּפ
 ? םזיאָאנע ןימ א ךיוא אפונ סָאד זיא רשפא ןוא .טסיאָאגע ןייא
 ? עיפָאזָאליפ ?חריקח ,רהיא טגָאז ,טנייפ טָאה רהיא ?סָאװ
 ! טנייפ ךיוא סע ּבָאה ךיא
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 ,לערעטכעט ס'הנמלַא ןיימ ןעכַאמ הנותח ןעמ ףרַאד ,ָאזלַא

 טָאה רהיא ,ןּתוחמ ַא רַאפ ןעלעטשרַאּפ ךיז ףרַאד עמ ןוא ,ןעזָאר

 רהיא טיול ,ןהעטשרַאפ טפרַאד רהיא ןוא ? חרירּב רעדנַא ןייֵא

 ! בעיל סָאד ּבָאה ךיא יו ,זירּפַאק ןיימ טימ לעסיּב ַא ןיוש ךימ טנעק

 ךימ טפור !לַאג רעד וצ רימ טנָאלש "ןתוחמ , טרָאװ סָאד

 ךימ טפור ,"תרשמ, ךימ טפור ,"ייקַאל , ךימ טפור ,"שטנעמ ,

 טסייה הנמלַא ןיימ ,רעּבָא יז ! "ןּתוחמ, טינ יּבַא --- ?לעסינקאנק,

 יז טָאה עמ סָאװ ,ןעמָאנ םעיינ ם'נופ ןעדעירפוצ אקוד זיא ,סע

 ,"עט'תנתוחמ, רהיא טנָאז עמ זא ."עט'תנתוחמ } :טניורקעג

 -עיווש א רחיא טרעוו דלאב טָא 3 .רעגנעל יוװ רעטיירּב יז טרעוו

 :רעסקָאּב ַא יװ ,יז טלעװק .רחיא וצ ךיא גָאז ױזַא -- ?! רעג

 -עיווש ענעש ַא ,,,"! ןיוש סָאד ךיא בעלרעד יװ ,יִז טנָאז ,יאולח,
 רעד רעטנוא ,הנותח רעד וצ ןעהעז ןעוועג יז טלָאז רהיא !רענ

 רהיא !דנעגוי ַא !ןױשרַאּפ א !דליב א :הּפוח ס'רעטכָאט

 ,רעטומ ַא טימ רעטכָאט ַא זיא'ס זַא ,ןענָאז טשינ ןעּבעל ןיא טלָאוװו

 ,רהיא טרעה ,ךימ ּבָאה ךיא ! רעטסעווש ַא טימ רעטסעווש ַא רָאנ

 רעד רעטנוא רעדניק יד טימ נידנעהעטש ,רהיא ףיוא טקוקרַאפ

 : טגָאזעג ןיילַא רימ וצ ּבָאה ןוא ,הּפוח

 !טויּב וד סָאװ ןייטש רעדנעלע !טזיּב וד סָאװ הטוש ---

 ןייא ,טסגָאז וד ןעוו טרָאװ ןייא ....טנעמַאמ א ריד רַאפ זיא דניצַא

 טסעיוּב ...ןייטש רעדנעלע סיוא וד טסרעוו ,טסוהט וד ןעוו קוק

 ןיירַא טסטערט ...ןעטרָאגנייװ ןייד ריד טסצנַאלפ ..,זיוה ןייד ריד

 ,ענעגייא ןעשיווצ ,ןעּבעל ןעגיהור ןייד ריד טסּבעל ,,.ןדעדנ ןייד ןיא

 עזָאר ...ןעזָאר ּפָאק ןופ סיױורַא ריד גָאלש ..,עיירטעג ןוא עּבעיל

 טינ ייז .,,דניק ַא יוװ ,ריד וצ טסַאּפ עזָאר ...ריד ראפ טינ זיא

 וד ,טרָאװ סָאד רהיא גָאז !רעטומ רעד ףיוא קוק ...טרַאנעג

 ! םענייק טינ ,ןעגָאז וד טסלָאז רהיא ...! טזיּב וד סָאװ היח עדליוו

 ףיוא טקוק יז יוװ ,טינ ןעד וד טסהעז 4 המשנ יד וד טסהיצ סָאוװו

 ...1 ןעגיוא עכלעוו טימ ,ריד
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 !ק'עיַאּפ טימ ךיז ןעגענַאּב ןוא ןיילַא רימ וצ ךיא גָאז ױזַא םִא

 :תונמחר רַאפ -- ץראה סיטש א סיוא רימ טסייר סע ןוא ,ןעגיוא

 ...תונמחר יו ,רהעמ טשינ ןיוש .! תונמחר ? טרעה רהיא ..,רחיא וצ

 ..רימ ייַּב להיפענ רעדנַא ןייֵא ןעוועג זיא ,ךיא קנעדעג ,רעהירפ

 זיא ,תונמחר דלַאּביװ ןוא  ,.,תונמחר זיולּב ןעּבילּברַאפ זיא טציא

 ? ךערעסערג א ךָאנ רשפא ןוא 4 תונמחר א ךיוא רשפא רימ ףיוא

 ? רעהַא זיּב ןעניוושעג יז טָאה יאמל ? גידלוש רהיא זיא רעוו ןֹוא

 ףיא זַא ,ןעּבירשעג סָאד טהעטש ואו ? טציא יז טגייווש סָאװ

 ?ןענָאז רהיא טעוו ,השוּב .,. םינ רימ יז ןוא ,ןעגָאז געמ רהוא

 רעייַא ןופ ךַאל ךיא ? ױזַא ךיז טרחיפ טלעוו יד 4 םלועה גחנמ

 ןעגָאז לָאז "רע, :דיישרעטנוא ןייק ָאטינ זיא רימ ייּב !טלעוװ

 !ןעשטנעמ ןענעז ןעשטנעמ .רעהירפ ןעגָאז לָאז "יז , ,רעהירפ
 ןעפורנא סָאד טליו רהיא !ךיוא ךיא גייווש ,טגייווש יז ןַא

 ! טליוו רהיא סָאװ סָאד טפור ? תענושמ ?עיציּבמַא 4 תונשקע
 ..סנייא ץלא סָאד ןיא רימ זא ,ןיוש טגנָאזעג ךייַא ךָאד ּבָאה ךיא
 טימ ןוא ץרַאה סָאד ךייַא ראפ סיוא רימ דער ךיא ,רהעמ טשינ

 ָאד ןיא ואוו ,ןעניפעגסיוא ,ןעריזילַאנַא ךיא ליוװ ןעמַאזוצ ךייא

 טימ ןענעז רימ סָאװ ,ראפרעד סָאד ןיא רשפא ? םערָאװ רעד

 ? טונימ ייווצ ןייק ןייֵלַא ךיז רַאפ ןעוועג טשינ לָאמנייק ןעיַאּפ
 -ניא ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,שפנ ַא ןעטימ ןיא ןעוועג זיא גידנעטש

 -נוא ,ןעלהיפעג ערעזנוא ,ןעקנַאדעג ערעזנוא ,טייצ רעזנוא ןעצנַאג

 טינ ,םענעי וצ טרעהעג טָאה ץלַא -- סנעגינעגרַאפ ןוא תורצ ערעז
 רעד ! עפ ,סָאד --- עיירפ ַא טונימ א ןיילא ךיז רַאפ  .זנוא וצ
 ןערָאװעג ןעּפַאשַאּב יו ןענעז עדייּב רימ ! ןעסיוו סָאד לָאז חֹור
 .יניּפ ןעוועג זיא רעהירפ !ןענעװ ס'מענעי ןופ רָאנ לעיצעּפס
 רעד זנוא טָאה טציא .עקשטעזָאר ַא ןעפלאהעג טָאנ טָאה םעדכָאנ
 ףיױא ל?עמעדייא ןיא :תחנ םעיינ ַא טקישענוצ רעטשרעביוא
 !לעמעדייא עטכער סָאד ןעוועג ןיוש זיא סע ,ךייַא טלהָאמ ! טסעק

 טסייוו רהיא .,ןעדיא עלא ןעשטניוו ךיז ןעגעמ סמעדייא עכלעזַא

 ךיג ױזַא ןערעוו סָאװ ,ןעשטנעמ יד ןופ טינ {יּב ךיא זַא ,םונ ץנַאג
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 .ןײרַא גָאט ןיא ןעּבױלּפָא םענעי עבט ַא ןעּבָאה סָאװ ןוא לעּפתנ

 ,תונומוּפ ,םירוּבד עטסוּפ ןייק ןעלהעצרעד טשינ ךייַא לע ךיא

 ,ןענָאז רָאנ ךייַא לע ךיא ,חמודכו ןעטנעמילּפמָאק ענעּבירטרעּביא

 ןעניזָאד םעד רַאפ גנונידעלַאּב ַא ןיא ?לעגנע , טרָאװ סָאד זַא
 בוא ,לעמיה א ָאד ןיא'ס בא ?ךייא רַאפ נונעג ,?עשטנעמ
 טינ ןענעז םיִכָאלמ יד ּביוא ןוא ,םורַא טרָאד ןעּבעוװוש םיכָאלמ

 וצ יאדּכ זיא'ס זַא ,ךייא ךיא גָאז ,ָאריּפַאש םעד טָא ןופ רענרע
 "ויווצ ענירעּביא עלַא טימ סלַא ,ייז טימ ןייז רעסעּב ןוא ןעּברַאטש

 לעמיה ס'טָאנ רעטנוא םורַא ָאד ךיז ןעהערד סָאװ ,תויח עניסיפ
 -נאזימ א ןיּב ךיא ,ןענָאז טעוו רהיא .,דרע יד ןעגידוקסַאּפרַאפ ןוא

 ןעשטנעמ ַא ןופ ןעּבָאה טלָאז רהיא ? טנייפנעשטנעמ ַא ,ּפָארט

 ,סָאד ןוהט ןעשטנעמ ןעלָאז ךייַא ,טַאהענ ןעּבָאה ר י מ סָאװ ,סָאד

 "נאזימ א טינ ןעוועג רהיא טלָאװ ,ןָאהטעג זנוא טָאה עמ סָאװ

 רעסעמ ַא טימ טלעטשעגקעװַא ךיז טלָאװ רהיא ,ןלזנ ַא רָאנ ,ּפָארט

 יו ױזַא ,ןעשטנעמ טעליוקעג טלָאװ רהיא ןוא סָאנ ןעטימ ןיא
 ןעשטנעמ ַא ןעזָאל עדָאמס ַא רַאפ ךייַא ייּב זיא סָאװ ...! ףָאש
 ןָאלג ַא רענעי ?יו יצ ,ןעגערפ טשינ ןוא ננאלךעדנוטש ןעדער

 !ייט ןעּבענ טסייה ? רעסַאװ

 רעזנוא ייּב ,תחנ רעזנוא ייַּב ?רימ ןעטלַאה ואוו ,ָאזלַא

 | .ָאריּפַאש ?עמעדייא

 רע ןַא ,טגָאזענ ןיוש ךייא ּבָאה ךיא זַא ,רימ ךיז טכַאד סע

 -עפנַארב א ,עינלארונ ַא ןופ רערהיפ רעצנַאג רעד ןעוועג זיא

 -לעּב רעצנַאנ רעד רָאנ ,רערהיפ רעצנַאנ רעד רָאנ טינ ןוא ,קירּבַאפ

 יד ןיא םהיא ייּב ןעוועג זיא ץלַא .טפעשעג ןעצנַאג ן'רעּביא תיּבה

 טאהעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,ןעיורטוצ סָאד .ןעמָאנ ןייז ףיוא ,טנעה

 ַא יו ,םהיא ייז ןעבָאה טָאהעג בעיל ןוא ,רעשל ןיא זיא ,םהיא וצ

 ענייז ןענעז הנותח רעד ףיוא זַא ,ןהעטשרַאפ טנָאק רהיא ,דניק

 ייז ,ןייז ?חומ רימ ןעלָאז ייז) םיבנג ,םיפּתוש ייווצ ,םיּתּב-ילעּב

 ןעוועג ,(עקירעמַא ןיא טלעוװו רע'תמא רעד ףיוא גנַאל ןיוש ןענעז
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 ןעּבָאה ןוא רעבליז טימ ןעטסאק ַא ןתח םעד טקנעשעג ,םינּתוחמ יד
 .ןעּפָארטנַאליפ ע'תמא יד יװ ,דלימ ןוא טיירּב טלעטשעגסיוא ךיז
 ַא תיבה-לעּב ַא ךָאנ ןוא ,ּפָארטנַאליפ ַא בעיל יקַאט ּבָאה ךיא ןוא
 ךיז טלעטש ןוא החמש ַא ףיױא רימ טמוק רע זַא ,ּבָארטנַאליֿפ
 ןעלָאז ןוא ןעהעז ןעלָאז עֶלַא זַא ,עיּפָארטנַאליפ ןייז טימ סױרַא
 יו ,טסייוו סָאװ ,ּפָארטנַאליפ ַא תיּבה-לעּב ַא ןיא רע זַא ,ןעסיוו
 רשפא םהיא טָאה "שטנעמ ,.רעד ,יִא ,,,!?ןעשטנעמ, ַא ןעצעש וצ
 רע טלָאװ ,"שטנעמ , רעד טשינ ןעוו ןוא 4 ןעגעמרַאפ ַא טכַאמעג
 ... ּפָארטנַאליפ ןייק ןוא תיּבה-לעּב ןייק ןעוועג טינ רעטציא רשפא
 ןימ !טסיזמוא ןיא ,טלעכיימש רהיא סָאװ ,ןעלכיימש רעייֵא
 .טסילַאיצָאס ןייק רַאפ סיױרַא טינ ךימ לעטש ךיא ,ץירּפ רעּבעיל
 רימ טמוק סָאװ ! טנייפ ךיא ּבָאה ּפָארטנַאליפ ַא תיבה-לעּב ַא רָאנ
 תיבה-לעּב ַא סָאװ ,ןערעה רהיא טעװ טא ? היאדהו ? רַאפרעד
 ַא טָאה עמ ,טפלעה טָאג זַא ,רימ ךיז טכַאד .,ןָאק ּפָארטנַאליפ ַא
 ,רהָאי ַא רעטנעזיױט עכילטע ענעש ןײרַא-טגָארט סָאװ ,טפעשעג
 םהיא ףיוא ךיז ןָאק עמ סָאװ ,ןעכלעזַא ןעמ טָאה ןעשטנעמ ַא ןוא
 ןליפא ןוא ,םייה רעד ןיא גיהור ןעפָאלש ןעמ ןָאק ,ןעזָאלרַאפ
 ךָאד זיא ? גָאט ןעטוג ַא ןעּבעל ןוא דנַאלסיױא ןייק ןערהָאפקעװַא
 רָאנ ,טנייפ טָאה רהיא זַא ,סייוו ךיא ."ךעלעדיא ערעזנוא, רעּבָא
 יד גרַאק ייז ןיא'ס ."ךעלעדיא ערעזנוא , לָאמ ַא ךָאנ גָאז ךיא
 ,ןעקַאנק ,ןעהערד ,ןעהילפ ,ןעטפעשעג בעיל טָאה דיא ַא ! טלעוו
 ,ךייַא גוט סָאװ !ןערעה לָאז עמ ! ןעהעז לָאז עמ --- ןעקסַארט
 ,םעד טימ טנעגונַאּב טשינ ךיז ןעּבָאה םיּתּב-ילעּב ס'ָאריּפַאש ןיימ
 .טנעה ערעכיז עכלעזַא ןיא טפעשעג ןעדלָאנ ַאזַא ןעּבָאה ייז סָאװ
 ןוא "סעגרָאט , ןיא ,רעדלעפ ןיא ןוא רעדלעוו ןיא ןיירַא ןענעז ייז
 ךיז טָאה רעזייה ןיא ןוא ,ןעיילק ןיא ןוא ץייוו ןיא ,סעסקַאט ןיא
 ,רעזייה ףיוא ץיה א ןערָאװעג זיא'ס ,ןעכירקניירַא טסולנרַאפ ייז
 ןענעז ייז זיּב ,טנערּבעג ןעּבָאה ייז ןוא טנערּבענ ןעּבָאה רעזייה
 -ּכעװו טימ ןָאריּפַאש רעזנוא טּפעלשעגניירַא ,ןערָאװעג םנערּברַאפ
 ןייק קעװַא ןוא םינמוזמ ןעוועג זיא'ס לעיפיוו טּפַאחרַאפ ,ךעלעס
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 טנָאז עמ יוװ ,ןעטרָאד ןענעז ייז זַא ,חרבס ַא זיא'ס ןוא ,עקירעמַא

 ןָאריּפַאש ,םהיא ןוא ,"טייר-ללא , ,ןושל רענַאקירעמַא םעד ףיוא

 "רַאפ ,תובוח ןיא זלאה ן'זיּב ןעציז טזָאלעג ייז ןעּבָאה ,סע טסייה

 .פָארַא זיּב ןעּביױא ןופ ןעלסּכעו טימ טע'מתח'רַאפ ןוא ןעדָאּב

 זַא ,וצרעד ןעגנַאגרעד זיא'ס ןוא ,לַאדנַאקס רעסיורג ַא ןעזועג זיא'ס

 זיא יצ ,"שטנעמ , א רע זיא יצ ,ןעקוק טלָאװעג טשינרָאג טָאה עמ

 רע יו ױזַא ןוא ,ןעלסּכעוו יד ןעלהָאצ זומ רע --- תיּבה-לעב ַא רע

 טינ ןָאק רע יו ױזַא ןוא ,טָארקנַאּב רע זיא ,סָאװ טימ טינ טָאה

 ןיא ןופ ןעמונעג ייז וצ ךיז טָאה טָארקנַאּב רעד זא ,ןעזייוואּב

 ןוא ,טסייוו רהיא יװ ,זנוא ייּב ןעפורעגנָא סָאד טרעוו ,קילנמוא |

 ןיֵא : טסייה סָאד ,?טָארקנַאּב ענטסָאלז , ,טינ רחיא טסייוו רשפא

 ןיא ןיֵא ןעמ טצעז רעצעזנָא ןייֵא ךרַאּפ ַא ןוא ,ךרַאּפ ַא רעצעזנָא

 ךייַא טנָאק רהיא ! טנייפ טלעוו יד טָאה ךרַאּפ ַא םורָאװ ,עמרוט

 ,קוסּפ םעד ןע'רזח'רעּביא לָאמ ןהעצ ,רעצעזנָא ןייֵא לָאמ ןהעצ ןייז

 סע יו ,"תרקבּכ, ן'טימ ,גיכעלייק פא סָאד טכַאמ רהיא יּבַא ןוא

 ןוא ,גייפ ַא הליחמ טלעוו רעד סױרַא רהיא טלעטש ,ןייז וצ רעהעג

 ,שטנעמ רענעש ַא טרעוו רהיא ןוא ,"ריטפמ , ַא טימ זיוה ַא טפיוק

 ןיא תועד טנָאז רהיא ןוא ,םיכודיש עטסערג יד טוהט רהיא ןוא

 יד וצ ךייַא טפוטש רהיא ןוא ,ּפעק ףיוא טערט רהיא ןוא ,טדָאטש

 טדָאטש עצנַאג יד ןערהיפ סָאװ ,םילודג ואוידמל יד וצ ,עסיורג

 ,רעסיורנ ַא טנעז רהיא זַא ,ךייַא ךיז טכַאד סע ןוא ,זָאנ רעד ייּב
 ןוא ,קידניא ןייא יו ,ךיז טזָאלּב רחיא ןוא ,טצירּפש רהיא ןוא

 ןַא ,ןיֵא ךיז טרער רהיא ןוא ,ןעשטנעמ ןייק טינ טנעקרעד רהיא

 לעּביארַאפ ןייק טָאה ...{ קעװַא טינ טשרָאקַא ךייַא טפאח חוד רעד

 טנאוו יד ,ךיא ןיימ ךייא טינ זַא ,ךָאד טהעטשראפ רחיא ,טינ

 טָאה ,ָאריּפאש ןיימ ,רוחּב ןייפ ?ךייֵא טצונ סָאװ ...ךיא ןיימ

 העוו םהיא טָאה בנא ןוא ,ןויזּב םעד ןעגָארטרעּבירַא טנַאקעג טינ

 -יִלעֹּב ענייז) םימותי ןוא תונמלַא עמערָא ףיוא ץרַאה סָאד ןָאהטעג

 יז ואוו ןעמונעג ןעּבָאה ייז ,םענייק טעװענַאשעג טינ ןעּבָאה םיִתּב

 ,..} ט'מס'עג ךיז טָאה רע -- (טנַאקעג ןעּבָאה
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 טימ ןוא ױזַא יו ,גיטכיוו טינ ךייַא זיא סע זַא ,קנעד ךיא
 ןוא ? םס ןעמונענ רע טָאה ואוו ןוא ,ט'מס'ענ ךיז טָאה רע סָאװ

 וצ ףעידּב 6 ראפ ןעּבירשעג רע טָאה סָאװ ןוא 4 םס סיּפע סָאװ

 רע טָאה יױזַא יו ןוא ?טנָאזעג רימ רע טָאה סָאװ ןוא ? רימ

 --- ? ךימ טימ ןוא ,רעטומ רעד טימ ןוא ? ןעזָאר טימ טנעגעזענ ךיז

 ןעטסינַאמָאר יד סָאװ ,ןעטנעמיטנעס יו רהעמ טינ זיא ץְלַא סָאד

 רעזעל ןעשיראנ ם"ייּב ןעשטעווקוצסיוא םוא ,ייז טימ ךיז ןעצונַאּב

 ךיז טשינ : רעטרעוו יירד ןיא ןענָאז רָאנ ךייַא ?יוו ךיא .רערט א

 -קעװַא טָאה ןוא ןעמונעג טָאה רע -- ט'מס'ענג שטנעמ רעד טָאה

 רעד ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא ךָארּב רעד !ןעמעלַא זנוא ט'מס'עג

 ,ךיליורג יוזַא ןעוועג זיא גיטהעוו רעד ,ףעיט ױזַא ןעוועג זיא ץרעמש

 ! רערט עגיצנייא ןייק ןענופעגנ טינ ךיז טָאה יירד עלא ןזנוא ייב זַא

 ;ןערָאװעג ןעּברָאטשרַאפ ,טרענייטשרַאּפ ,טרעווילגרַאפ ןענעז רימ

 -קילנ יד ןעוועג ןעטלָאװ ןוא ,דרע רעד וצ םינּפ ן'טימ ןעלאפעג

 זנוא טקַאה ןוא טמוק רענייא ןעוו ,עטסכילקילג יד ןופ עטסכיל

 רהיא ,רהיא טרעה ...| רעסעמ ןייא טימ ּפעק יד ןעמעלַא ּפָארַא

 טא טינ ךיא ןָאק ןעקוקנָא -- טליוו רחיא סָאװ ןענָאז ךייא טנעמ

 .קילגמוא ןייא ייַּב חלילח ןעטסיירט ךייא ןעמוק סָאװ ,עלַא יד

 ןעדעי ףיוא סָאװ ,רע'מינּפ ענירעיורט-טשרמולּכ עטיירנענוצ ערעייז

 ערעייז .,.."ךיא טינ סָאװ ,טָאג קנַאד ַא, : ןעבירשעגפיוא טהעטש
 רעייז ,םיחבש עשלַאפ ערעייז ,טינ ךיז ןעּפעלס סָאװ ,דער ענרעצליה

 סאו ...זָאנ רעד רעטנוא עקרומ ַא טםימ טנעגעזעגמוא ןהעגנקעווַא

 ,נהנמ א ןיא'ס סָאװ ,בויא רעד טָא וליטא ?רהעמ רהיא טפרַאד

 ןיא ןהָאה ַא יו ,,ןעקוקניירַא םהיא ןיא לָאז גנוי רעּבָארג רעדעי זַא

 ?רהיא טנָאז ,תוסדוקיפא ?ָאװ ! טאמנ רימ {יא ,,"םדָאדינּב

 ןעלעטשרעטנוא ןעמענ ןוא ,ונ ? תוסרוקיּפַא ךייַא ייּב טמייה סָאד

 ןענעמתח םהיא ןעסייה ,ןעשטנעמ ןענידלושמוא ןייֵא לעסיפ ַא

 םעד ןוא ,עקירעמַא ןייק טלעג טימ קעװַא ןיילַא ןוא ןעלסּכעוװ

 ,ןיֿפַא ךיז יא ןע'מס'קעווַא ןוא ןעמענ לָאז רע ,ןעזָאל ?"ןעשטנעמ,

 ןעסייה ךייַא ייּב טעוו סָאד --- תושפנ ענידלושמוא יירד ךָאנ יא
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 טשינ !ןעּבעג םעד רהיא טעװ ןעמָאנ ַא רַאפ סָאװ ? ױזַא יו
 ,ןענָאז רחיא טעװ ןייֵלַא טָאנ ןופ ןוא ?ןיינ ,ָאיַא ? תוסרוקיּפַא

 ףיוא ןעדער ןעמ רָאט יוװ םורָאװ ? טכערמוא ןייק טינ זיא'ס זַא
 רעד טֶא ? בויא ףיורעד טגָאז סָאװ קוק ַא עשז עלַא טוהט ?טָאג
 םהיא ןיא טלָאז רהיא ,גהנמ ַא זיא'ס סָאוװ ,בויא רענילייה רעּבלעז

 ? טגייווש רהיא ,ָאיֵא ??םדָא-ינּב, ןיא ןהָאה ַא יװ ,ןעקוקניײרַא
 טעוװ ,טייהרעטצעזעצ ןעדער טנָאק רהיא םורָאװ ,ךיוא גייווש ךיא
 לָאמ א ךָאנ ןעייקרעּביא טעוו רהיא ! ןערעפטנע טינ רענייק ךייַא
 ןוא --- ?חקל 'חו ןתנ 'ה, :רעטרעװ עטייקענרעּביא גנַאל ןיוש יד
 ןעריפאזָאליפ ? רהיא טגָאז סָאװ ...ןעּביילּב רהיא טעוו ייּברעד
 .ענענייא סָאד ךיוא גָאז ךיא 4 יורטש ןעייק טסייה

 גָאז סָאװ ...הנמלַא ןיימ וצ קירוצ םוא ךימ רהעק ךיא ,ָאזלַא
 ! הנמלא ןייֵא ךיוא עזָאר ! תונמלַא ייווצ עניימ וצ ? הנמלַא ךיא
 גנונידעלַאּב אזַא ןיא סע ,גירעיורט ױזַא זא סע !אח-אח-אח
 !הנמְלַא ןייֵַא עזָאר .ןעמ ףרַאד ןעכַאל רָאנ זַא ,רוטַאנ רעד ןופ
 טינ ןָאק רהָאי ןהעצפופ ןופ דניק ַא ; ןעהעז ןעוועג יז טלָאז רהיא
 זיא ןילַא הנמלא ןיֵא !הנמלַא ןייַא עזָאר ,רעגנוי ןעהעזסיוא
 ןיא !דניק ַא ןופ רעטומ ַא !עמַאמ ַא -- עזָאר ! טינרָאג ךָאנ
 ַא ןערעה טזָאלענ ךיז טָאה טיוט ס'ָאריּפַאש ךָאנ יירד םישדח ַא
 םעד טימ לופ ןערָאװעג זיא בוטש יד ןוא ,שינעפעשַאּב ַא ןופ לוק

 --- ןעּבענעג ןעמָאנ ַא םעד ייז ןעּבָאה עלעגייפ ,לעשינעפעשַאּב

 ןיא ץלַא ןוא ,עלעגייפ ןייא רָאנ טניטלעוועג טָאה פוטש ןיא ןוא

 טנעז רהיא ואוו ןוא ,עלענייפ רענייא רעד בעילוצ רָאנ ןעוועג

 טינ טָאה רחיא סָאװ ןוא ,ןעסעזענ טנעז רהיא אוו ןוא ,ןענַאטשעג
 ןוא עלעגיימ ןוא עלעגייפ רָאנ ןערעה טנַאקעג רהיא טָאה ,ןָאהטעג

 ןעּביױלג ןוא ןימאמ  ןייז ןעלעוו לָאז עמ ביוא ! עלענייפ רעדעיוו
 טנָאזעג ךיא טלָאװ ,ןָא סָאד טפור רהיא יו ,"תיטרּפ החנשה ,, ןיא
 ערעזנוא רַאפ זנוא טניױלַאּב טָאנ טָאה סָאד זַא ,עלענייפ רעד ףיוא

 טסייו רהיא .טסיירט ַא טקישעג זנוא טָאה ןוא ןעדייל עסיורג

 קּפוסמ קרַאטש ןיּב ךיא ןוא ןימאמ רעּפַאנק ַא ןיּב ךיא זַא ,רעֶּבֶא
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 רהיא ןזַא ,ןעדערנייַא רימ טליוו רהיא ?סָאװ ...ךיוא ךייַא .ןיא
 ; טינ טשינרָאג ךייַא וצ ּבָאה ךיא ! טייהרעטנוזעג --- ? ָאי טּביולג
 ןייק טינ טנעז רהיא ןַא ,טגייצרעּביא ןייז טלָאז ןיילַא רהיא יּבַא
 טנייפ ךיא ּבָאה ,ןעדיא ,רהיא טרעה ,טירקָאּפיה ןייק ,ק'עובצ
 ךייַא טייז !ריזח טנייפ טָאה דיא ַא יוװ רָאנ יקַאט ,ןעטירקָאּפיה
 עשז רעמָאט ! תמא ןייַא טימ יּבַא ,תוחור םנעזיוט ןהעצ יו ,םורפ
 רהיא טנעז ,"ךתקדצו, רעטריקסַאמרַאפ ַא ,בנג ַא טַאלג רהיא טנעז
 ניצנעיינהעשּת ףיוא ךייֵא ףרַאד ךיא ןוא ,טייל עניימ ןופ טינ
 | ! רימ ךיא ןיּב ?עשטנעמ ַאזַא טֶא .תורּפּכ

 רעד ןופ ! עלענייפ --- ? טנייה טהעג הרדס ַא רעסָאװ ,ללּבה
 רעד ףיוא ןעזיוװַאּב ךיז טָאה עלענייפ יד סָאװ ,טונימ רעטשרע
 -יימשענ ןעּבָאה סעֶלַא ןוא עלא ,טּבעלעגפיוא יו ץלֵא טָאה ,טלעוו
 ס'נעמעלַא .טניישעג ןעּבָאה רע'מינּפ עלַא ,ךיז טהערפעג ןוא טלעכ
 םענייאניא ,ןעצנַאלג ןוא ןעטכייל וצ ןעּביױהעגנָא ןעּבָאה ןעגיוא
 ךיא .ןערָאװעג ןעריוּבעג יינ ס'פיוא עלַא רימ ןענעז דניק םעד טימ
 ןעזיוװַאּב טשינ ךיז טָאה עס סָאװ ,עזָאר : סנעש ַא ןעגָאז ךייא לעוו
 -נָא םיצולּפ טָאה ,טייצ ַאזַא ןיוש ?עכיימש ןייק םינּפ רהיא ףיוא
 -עג ענדָאמ ןעגירעהירפ רהיא טימ ןעכאל וצ רעדעיװ ןעּביױהעג
 טלָאז רהיא זַא ,ךייא טגניווצ ןוא ךייַא טעטפיגרַאפ סָאװ ,רעטכעל
 ןימ אזַא טא .ןענייוו רָאנ ךייא ךיז טליוו סע שטָאח ,ןעכַאל ךיוא
 טנעפעעגפיוא טָאה יז זַא ,עלעגייפ עניילק יד ןעזיוװַאּב טָאה חּכ
 טימ לָאמ עטשרע סָאד ןעמונעג טָאה ןוא ךעלעגיוא עניילק ערהיא
 רעוו ןוא .יירד עֶלַא זנוא ןעטכַארטַאּב דנַאטשרַאפ ןופ קנופ ַא
 סָאד ןעזיוװַאּב ךיז טָאה ךעלעּפיל ס'עלעגייפ ףיוא זַא ,טסעומש
 ןערָאװעג ענושמ טינ רעיש תונמלַא עדייּב ןענעז ,עלעביימש עטשרע
 טימ טנעגענַאּב ךימ ןעּבָאה ייז .תולעּפתה ןוא םזאיזוטנע רַאֿפ
 : ןעקָארשרעד ייז רַאפ ךימ ּבָאה ךיא זַא ,טעּפמיא ַאזַא

 ? טונימ ןייא טימ רעהירפ ןעוועג רהיא טגעז ואוו ,דלאווג --
 ,תונמלא עדייּב רימ ףיוא ןעלַאפעגנָא ןענעז ױזַא
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 נערפ --- ?ןעפָארטעג ךיז טָאה סָאװ ?ןעד זיא סָאװ ---
 -+רעפטנע ןייַא ייז ןופ םוקַאּב ןוא רענעקַארשרעד ַא ךיא

 ןעבלַאהרעדנָא טימ טשרע-טָא טָאה עלענייפ ,שטייטפ --
 !ךאל ןעטשרע םעד !ןָאהטעג ךַאל ַא רעהירפ טונימ

 -ניא ןוא ,טלַאק ץנאנ ךיא גָאז -- ?רָאנ ןיא סָאד טָא --

 ,םעד ףיוא ױזַא טינ ,ךילנחעוועג ,ךיז טהערפ ץרַאה סָאד גינעוו

 עניימ סָאװ ,םעד ףיוא יו ,ןָאהטעג ךַאל ַא טָאה עלענייפ סָאװ
 רהיא טנָאק טנייה ,ונ .גיד'החמשו-ןושש ױזַא ןענעז תונמלַא ייווצ
 ןעטשרע ם'ייּב ןָאהטעגּפָא ךיז טָאה סע סָאװ ,ןהעטשרַאפ ןיוש
 ערעננוי יד ,ךילריטַאנ ,טלהיפרעד טָאה עטשרע יד !לעדנהייצ
 ןעיֵאּפ ,חנמּלא ערעטלע יד ןעפורעגוצ יז טָאה ,רעטומ יד ,הנמלַא
 ַא טימ ןעריּבורּפ ןעמונעג ןעּבָאה תונמלַא עדייּב ןוא ,סע טסייה
 ,לעדנהייצ ַא טגנילק סע זַא ,טרעחרעד ןעּכָאה ייז זַא ןוא ,זָאלג
 ןעטייווצ ןופ ןיירא ןיִּב ךיא זַא ,דלַאװג אזא טכַאמענ יז ןעּבַאה
 .גידעבעל טינ ,טדיוט טינ רעמיצ

 ? ָאד זיא סָאװ --
 !לעדנהייצ ַא --

 סע ,ןויּכּב ייז וצ ךיא גָאז -- ! סיוא ךייא ךיז טזייוו סע ---
 רעגניפ ןיימ ןעמענ תונמלַא עדייב ןוא .ןעצייר לעסיּב ַא ייז לָאז
 ףרַאש ַא סיּפע לעכליימ ןעטייה ןיא ןעלענייפ ייּב ןָא-ןעּפַאט ןוא
 ,לעדנהייצ א זיא'ס ,ןייז ןָאק סָאװ ,?עקיציּפש

 לָאז ךיא ,ןעטרַאװ ןוא עדייפ ךימ ייז ןעגערפ -- 3 ונ --
 -ע'מּת ךיז ךאמ ךיא .,לעדנהייצ ם'נופ סורג ַא ןעּבעגּפָא ןיוש ייז
 : רעּביא ייז ךיא גערפ .ןעצייר ֹוצ ייז בעיל ּבָאה ךיא .עטַאוװ

 ?ונ סָאװ --

 ? לעדנהייצ ַא ,ָאיֵא רעֶּבָא ---

 ? ןייז סָאד לָאז ןעד סָאװ ,לעדנהייצ ַא --

 ,פעדנהייצ א דלַאּביװ זַא ,ךָאד רהיא טהעטשרַאפ סָאד ןוא
 ןיא עטייווצ יד טינ טנירק עמ סָאװ ,המכח ַא עלענייפ ךָאד זיא
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 ,המכח אזא ןיא עלענייפ זַא דלַאּביו ןוא !{ טלעוו רעצנַאג רעד

 טּביוה דניק סָאד זיּב ,ןעשוק גנַאל ױזַא יז לֶאז עמ ,רהיא ךָאד טמוק

 ןוא טנעה יד ןופ ייז ייַּב סיורַא סע סייר ךיא ןוא ,ןענייוו וצ ןָא
 ,דניק סָאד ױזַא טינ טגייווש םענייק ייּב םורָאװ ,ןייַא סָאד ליטש
 עלענייפ טָאה רָאה ס'מענייק ןַא ,ןענָאז ןָאק עמ ןוא ,רימ ייּב יו
 ױזַא טינ טרעוו זָאנ ס'מענייק ןוא ,רָאה עניימ יו ,בעיל ױזַא םינ
 ןעלהיפ ןוא ,זָאנ ןיימ יו ,ךעלרעגניפ ךעלקערּב ערהיא ןופ ןעסירעג
 טסולג סע !ןדעדג ַא זיא ךעלרענניפ ךעלקערּב עגיזָאד יד ךיז ףיוא
 -נייפק עגיזָאד יד ןופ דעילנ סכילטיא לָאמ טנעזיוט ןעשוקסיוא ךיז
 רהיא !ךעלרעגניפ עקניכייוו ןוא עקניסייוו ,עקניטַאלג ,עקנישט
 ַא טָאה שטנעמ רעד טָא, :ךיז טכארט רהיא ןוא רימ ףיוא טקוק
 ןַײק טאהעג בעיל טינ ױזַא רע טלָאװ -- טינַא ;} המשנ עשרעבייוו
 ? טבַארט רהיא סָאװ ,ןעפָארטענ ּבָאה ךיא ,ָאיֵא רעּבֶא ..."רעדניק
 סייוו -- בָאה ךיא המשנ א ראפ סָאװ :השעמ יד ױזַא זיא'ס
 ! טקַאפ ַא ןיא סָאד --- רעדניק בעיל ּבָאה ךיא זַא רָאנ ,טינ ךיא
 ? ךעדניק עניילק ןייק טינ זַא ,ןעּבָאה בעיל ןעמ לָאז ןעד ןעמעוו
 עטַאלנ ירד טָא ? ןעּבָאה בעיל ךיא לָאז ,רהיא טליוו ,עסיורג ערעייא
 זיא ןעּבעל ץנַאג רעייז סָאװ ,ךעלכייּב עטקַאּפעג יד טימ סעדרָאמ
 ?לעסנַארעּפערּפ ַא טימ ראניצ ןעטונ ַא טימ גָאטימ רעקַאמשעג ַא
 יד ,ןעּבָאה בעיל ךיא לָאז ,רהיא טליוװ ,ןעשטנעמ ענעש ענעי םֶא יצ
 ןעיירש ןוא לעסיש רעש'להק רעד ןופ ןעּבעל ןוא ךיז ןע'להק סָאװ
 רעייז זַא ,טלעוו רעצנַאג רעד רעּביא ןעקיוּפ ןוא ןעמערַאיל ןוא
 ךיא ,ןלעּב א טנעז רהיא רעדָא ...3 ?לֹּכה תבוט זיא ןיימ רעצנַאג
 יד ןייז ןקתמ ןעליוו סָאװ ,סעקיצוצ עננוי יד טָא ןעּבָאה בעיל לָאז
 לָאז ךיא ,ןענניווצ ךימ ןעליוו ןוא "קושזרוּב , ךימ ןעפור ,טלעוו
 -ָארּפסקע םשל ייז טימ ךיז ןעלייטעצ ןוא רעזייה עניימ ןעפיוקרַאפ
 בעיל לָאז ךיא ,ןעסייה רשפא רימ טעוװ רהיא רעדָא ? עיצַאירּפ
 רעניצנייא רעייז סָאװ ,ןשּבה-תורּפ יד ,רעּביײװ עּבָארג יד ןעּבָאה
 ןעלעפעג ןוא רעטַאעהט ,ןעטנַאילירּב ,רעדיילק ,ןעסערפ זיא לַאעדיא
 ,ןעדיומ עטלַא ענערָאשעגרעטנוא יד רָאנ יצ ?  ןעליּבסנַאמ עדמערפ
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 -יהינ , ןעסייהעג ייז ןעּבָאה ,ןערהָאי עננוי ענוימ ןיא ,לָאמא סאו

 ,"טעטווארע-סע , ,"סעקוװָאפע-סע , ייז ןעסייח טנייה ,"סעקטסיל

 ,םנֲאֹו רהיא +...?ןעמענ ענעש עכלעזט המודכו ?םעצינטעדשק ,

 -נאוימ 8 ןוא ןסעכילעב א ךיא ןיּב ,רוחב רעטלַא ןייַא ןיִב ךיא לייוו

 ,ךימ טױהא סָאװ --- ךייא טנָאז 4 רענייק טינ טלעפעג רימ ןוא פארט

 וןאו .?העצרעד ךיא :םניימ ריס וחט ךיא ?טגָאז רחיא סאו

 סָאד ןעבָאה רימ יו ןעלעניימ ייּב ,דניק ם'ייב 4רךיא טלאה עשז

 טעד טקנעשענקעוא ריס ןעכַאה ןעבעל עצנאג םָאד .טשהענ םעיל

 טסיזרַאפ זנוא םָאה דניק םָאד לייוו ,ראפרעד ,יירד עלא רימ ,דניק

 עטירפ ןעטעלא זנוא ןעבענעגצ ,עבעל ם'נופ טייקרעטיב יד

 -ראפ רעשיראנ רעד ןֹופ ךָאי ןערעווש םעד ןעגָארט ןצ עינרענע

 ןעוועג דניק םעד ןיא ןיא ערטסקע רימ רַאפ ןוא .טלעוו רענעבראד

 ברא ,ןהעטשראפ טכייל רוס םעד טעוװ רחיא ,"דוס רעצנאג א

 םָאו .עזָאר רימ ראפ ןעוועג ןיא סָאװ ,ןענַאמרעד ךיז טעוו דהיא

 יד טתילכעג טָאה רהעס ץלַא ,ןעטּכאװעג טָאה דניק טָאד רהעמ

 -ףאט ךילדנע ?ָאז דנעלע ןיימ זא ,ןעצרַאה ןיא רימ ייַּב גנונעטאה

 רעד ףיוא ןעבעל ַא ןופ ןעסיוו ךיוא לָאמא לָאז ךיא ןוא ןעדניוושי

 רעד טיט ןעגָארטעגמורַא ךיז בָאה ןיילא ךיא רָאנ טינ ןוא .,..טלעוו

 ןיא ןעיאּפ ייּב ךיוא טכעלעג םָאה גנונעפאה עבלעז יד -- החבשחמ

 רמנ ,לאטנייק טדערעג טינ ןופרעד ןעבָאװ ריפ שטָאה ןוא ,ןעצראה

 סע וא ,נָאט רעד יװ ,רָאלק ןעועגנ סָאד ןיא יירד עלא זנוא ראפ

 יזַא יו :ןענערפ רשפא םעוו רחיא ...ןייז יֹוזַא לָאטא ןעזומ םעוו
 ,ןמיט א ויא ?טרערעגמוא ןחעטשראפ ןעשטנעט םסָאד ךיז ןענַאק
 טא ,לשט7 ..,ןעשטנעמ ןייק טינ רָאנ ,עינאלַאכימּמ טנעק רחיא זט

 ןעשטנעמ יוזא יו ,ןעהעז רחיא םעוװ ,דליּב ַא ןעלהָאט ךייא ךיא לשוו
 ן'םיוא ךיז ןעהעטשרטפ ,רעטרעוו ןחָא םעמכ סיוג ךיז ןעסעוטש

 ;:ךליב א ךייֵא רחיא טָאה טא .קנוציו

 עטייו סיס ןעסימשראט ןיא ?עמיח רעד .טכשאנ-רעטוז אײ

 ,ןעטטשילּב ןעדעטש יד : ןעגָאז טלאוװעג ףָאה ךיא  ,ןעמאט-ךלוט

 טהעטש יֹוזַא זא ,טנטמרעד ךימ ךיא בָאה ,ןערירעמעש ,ןעלקנימ
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 ס'םענעי ןעייקרעּביא טינ ךיא ליוו ,לעכיּב ַא ןיא ןעּבירשעג ץיגרע
 ערעייז טנייפ ּבָאה ךיא זַא ,טגָאזעג ןיוש ךייַא בָאה ךיא .,רעטרעוו
 ףיוא ךילנהע יוזַא ןענעז סָאװ ,רוטַאנ רעד ןֹופ ןעשינעּבײרשַאּב
 ,5לכה .ַאשַאּפ ןעשיקרעט א ףיוא ךילנהע ןיּב ךיא .יוו ,רוטַאנ רעד
 ,עמערַאװ ענעטלעז יד ןופ ענייא ,טכַאנ-רעמוז ַא ןעוועג זיא'ס
 ןיא שטנעמ רעטסנעקירט רעד סָאװ ,טכענ עגיטכערּפ ,ערעטיול
 ץיגרע םהיא ךיז טקנעּב סע ןוא עיזעָאּפ טימ לופ טרעוו טלעוו רעד
 םורא םהיא טּפַאה סע .ןיהואוו טינ ןייֵלַא טסייוו רע ,טייוו ,ןיחַא
 טקניז רע ןוא ,שדוקה-חור ןופ םָארטש רענדָאמ .ַא ןעטייז עלַא ןופ
 רעד ןיא ךיז טקוקרַאפ רע ןוא ,טייקגיהור עליטש ענילייה ַא ןיא
 רע ןוא ,לעמיה סָאד ןעפור רימ סָאװ ,עקלעמרַאי רעיולּב רעפעיט
 ןערהיפ ,דרע רעד טימ סיּפע ךיז טע'דוס לעמיה רעד זַא ,טלחיפ
 -מוא ןופ ,טייקניּבייא ןופ סעומש ַא ,ךיז ןעשיווצ סעומש ןעליטש ַא
 ...טײהטָאנ ןעפור ןעשטנעמ טָאװ ,םעד ןופ ןוא טייקכילדנע

 ? רוטַאנ יד ןעּבײרשַאּב ןיימ ףיוא ןעגָאז רהיא טעוו סָאװ ?  וג
 טנעז רהיא ,טייצ טָאה ! טלעטשעגסיוא ךיא ןיִּב 4 ןעלעפעג טינ
 יד ןופ ןעלחעצרעד ןעסעגרַאפ ךייַא ּבָאה ךיא גיטראפ םינ ךָאנ
 ןעגָארט סָאװ ,סעקושז עגיּברַאפ-ןיורּב ,ערעווש ,ענדָאמ --- םעקושז
 ןוא ןעדוח ןוא ןעמושז ,לעגילפ יד טזָאלעצ ,רעטסניפ רעד ןיא ךיז
 ןעוהט ןוא ,רעטסנעפ ןָא רעדָא טנַאװ ןָא ץעז א לָאמ עלַא ךיז ןעוהט
 ןוא סעֶלָאּפ עטזָאלעצ-בלאה טיט דרע רעד ףיוא רעדינַא לַאפ א
 --- םירוסי ןייק ןעּבָאה טשינ ראג טלָאז רהיא .ןעגיושנַא ןערעוו
 ,ןעביוהפיוא ךיז ,דרע רעד ףיוא ןעזױּפמורַא לעסיּב ט ןעלעוו ייז
 ןייש רעד םורַא ןעהערד רעדעיוו ךיז ןעלעוו ןוא סעֶלָאּפ יד ןעזָאלעצ
 ןעבעג רעדעיוו ןוא ,ןעדוח ַא טימ ןוא ןעמושז א םימ טביל םעד ןוֿפ
 ,.ררע רעד ףיוא רעדינַא לאפ ַא ןוא ןיירַא רעטסנעפ ןיא ץעז ַא ךיז
 : רעיפ עלַא ,ןיירַא ןעטרָאנ ןיא טחעג סָאװ ,קינַאג ן'פיוא ןעציז רימ
 א ןיש ןיא עלענייפ .עלענייפ ןוא ,עזָאר ןוא ,עיִאּפ ןוא ,ךיא
 ןעדער ןוא ,ללא שדוחשאר רהיא טרעוו רהָאי רעיפ ;עסיורג
 רעטנעזיוט ,תוישק טגערפ ןוא טדער יז .רעטלַא ןייֵא יו יז טדער
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 ?דרע -- דרע ןוא ,?עמיה -- ?עטיה ןיא סָאװ רַאֿפ ! תוישק

 טכַאנ טכַאנייּב זיא סָאװ רַאפ 4 טכַאנ זיא ןעוו ןוא גָאט זיא ןעוו

 ,"עמַאמ , וינעּבַאּב יד עמַאמ יד טפור סָאװ רַאפ 4 גָאט גָאטייּב ןוא

 רַאפ ? "עזָאר, רָאנ ,"עמַאמ , טינ עמַאמ יד טפור וינעּבַאּב יד ןוא

 ...7 ַאמַאּפ ןייק טינ ןוא ַאידַאיד ַא -- אידַאיד ַא רהיא ךיא ןיּב סָאװ
 וינעּבַאּב יד ןוא ,וינעבאּב רעד ףיוא ַאידַאיד רעד טקוק סָאוװ רךַאפ

 טיור ױזַא עמַאמ יד זיא סָאװ רַאפ ןוא ,עמַאמ רעד ףיוא טקוק

 סױרַא טפור סָאד זַא ,ןיוש ךָאד טהעטשרַאפ רהיא ,..? ןערָאװעג

 ,ןעמ טכַאל סָאװ ,עלעגייפ טנערפ ,רעטכעלעג ַא יירד עלַא זנוא ייּב
 ךיז רע טגידנע ןעגידנע ןוא ,רעסערנ ךָאנ רעטכעלעג רעד םרעוו

 יירד עלַא ןוא ,יירד עלַא רעּביא ךיז ןעקוק רימ סָאװ ,םעד טימ
 ףרַאד עמ .,,טײדַאּב קוק רעד סָאװ ,טוג ץנַאג ךיז רימ ןעחעטשראפ

 ןענעז רעטרעוו .נירעביא ןענעז רעטרעוו .רעטרעוו ןייק טינ ןיוש

 .ןעטאקָאװדַא ןוא רעּבייוו ,סרעלּפַאלּפ רַאפ רָאנ ןערָאװעג ןעפַאשַאב

 ןענעז רעטרעוו : טקירדעגסיוא לָאמַא ךיז טָאה קרַאמסיּב יו ,רעדָא
 .ןעקנאדעג ערעזנוא ןעריקסאמרַאפ וצ םוא ןערָאװעג ןעבעגעג זנוא

 -עשַאּב ענירעביא עלַא ןוא תופוע ןוא תויח ךָאד ךיז ןעהעגצאּב טָא
 יד טהילב טא ,םיוּב רעד טסּכַאװ טָא ! רעטרעוו ןהֶא ןעשינעפ
 ךיז טשוק ,דרע רעד וצ וצ ךיז טלַאה ,?עזעדנ ַא טצָארּפש טָא ,םולב

 ,ןעניוא ?ךַארּפש רעייז זיא ואוו --- ןוז רעד ןופ ?הַארטש ן'טימ

 ! ךַאז עסיורג ַא ןענעז ןעשטנעמ ייַּב ןעניוא ,ץירּפ רענעיל ןיימ

 ןייא ןיא ןענָאז לָאמַא ךייֵא ןענָאק ןעגיױא ס'נעשטנעמ א סָאװ
 רעזנוא ! גָאט ןייק ןיא ןעדערסיוא טינ ?יומ סָאד ךייַא טעוו ,טונימ

 זיא תונמלא ייווצ עניימ טימ טכאנ רענעי ןיא ךיז ןעקוקרעּביא

 "סנעבעל ס'נעמעלַא רעזנוא ןופ ?עטיּפַאק א ,לעטעלּב ַא ןעוועג

 גירעיורט ַא ,דעיל ַא ,טליוו רהיא בוא ,עמעָאּפ עצנַאג ַא ,עטכישעג
 ,תומשנ עטלעּפירקרַאפ יירד ןופ ,סנעּבעל ענערָאלרַאפ יירד ןופ דעיל

 ייז ,טזָאלרעד טינ ןעּבָאה ןעשינעטנאלּפרַאפ ענעדיישרַאפ סָאװ

 "עג ןעלָאז ייז ,קילג טסייה סָאװ ,לָאװק םעד ןופ ןעקנירט ןעלָאז
 "סיורא ךימ ּבָאה ךיא .,,עבעיל טסייה סָאװ ,ןַאטנָאפ םעד ןּופ ןעסינ
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 טּביולג .ןערהעגמוא "עּבעיל , טרָאװ םעד טימ ךייַא רַאפ טּפַאחעג
 ,ראפרעד ?סָאװ רַאפ ,רהיא טסייו !ךימ טלעקע סע ןַא ,רימ

 עגילייה עגיזָאד סָאד טפָא וצ ןיוש ןעצונַאּב סרעּביירש ערעייַא ?ייוו

 סָאד .לכאמ ןענידעכָאוו ַא וצ ןיוש םעד ןופ ןעכַאמ ןוא טרָאװ

 ןופ ךַארּפש רעד ףיוא סױרַא סָאד טדער עמ זַא ,"עּבעיל , טרָאװ

 ףרָאד "עּבעיל , טרָאװ סָאד ,םשה-?ולח ַא זיא ,סרעּביירש ערעייא
 ,טָאנ וצ הלפּת ַא סיוא ךיז טסינ סע יװ ,ןערעוו ןעסָאנעגסױרַא
 ַא ןיא ,רעטרעוו ןהֶא דעיל ַא ןיא ןעסינסיוא ךיז ףרַאד סע רעדָא
 -ןעפיול : ןעמייר ןהָא ןייז ךיז נעמ סע ,עיזעָאּפ רעטכע ןופ גנַאזעג

 המודכו ,ןעזָאלּבױעזַארג ,ןעגָאלש-ןענָאי ,ןעּפַאטדעּפַאח ,ןעפיוק

 ,לָאמא ייז ןעייל ךיא זַא סָאװ ,ןעטעָאּפ ערעייַא ןופ ןעמַארג עכלעזַא

 טימ סייּברַאפ ןוא סעּברַא גנילש ךיא זַא ,סיוא רימ ךיז טלהָאמ

 טימ ןעהערד רָאנ ,ןעלעפענ טינ ךייַא נעמ לשמ רעד ,.,.רעיּפַאּפ

 עטכישעג יד ןיוש ךייַא גידנע ךיא .טינ רהיא טפרַאדַאּב זָאנ רעד
 םורָאוװ ,רוציקּב סָאד ךַאמ ךיא ןוא ייווצ רעמונ הנמלַא ןיימ טימ
 לָאמַא טָאה רהיא ,רָאנ טגָאז ,,.טצינהעג עמ ןַא ,טנייפ ּבָאה ךיא
 טזומ רהיא סָאװ ,ןהָאצ ַא ןעסייר ךייַא לָאז סע ,םעט םעד טכוזרַאפ
 ןופ ,ןעגרָאמ ףיוא ּפֶָא סָאד טנעל רהיא רָאנ ,ןעהיצסיורא םהיא

 ץרַאה טימ ןֶא ךייַא טמענ רהיא זיּב ,ןענרָאמרעּביא ףיוא ןענרָאמ
 -טנעייל רהיא ,ריט רעד וצ וצ-טמוק רהיא ; רָאטקָאד םוצ טהענ ןוא
 ,רעכלעזַא ןוא רעכלעזַא טסיטנעד, :לעטעלּב ןייז ףיוא רעּביא
 ן'םיוא קוק ַא רהיא טּפַאח 8 זיּב 1 ןופ ןוא 1 זיּב 8 ןופ וצ-טמענ
 ; ןיילַא ךיז וצ גָאז ַא ןוא רעגייז

 ןייק ךיא ּבַאה סָאװ טנייה ?8 זיּב 1 ןומ ןוא 1 זיּב 8 ןופ ---

 | ..3 םינ טייצ
 ךיז טסייר רחיא ןוא םייחא קירוצ םוא ךיז טרחעק רהיא ןוא

 טימ ןוא רימ טימ ןעוועג זיא ענענייא סָאד טָא ..,ןהייצ יד ףיוא
 הירפ .רעד ןיא עלַא םייה רעד ןופ ךיא ןיּב ןעגנַאגענסױרַא .ןעזָאר

 ןהֶא רָאג ןהעשעג סָאד זומ טנייה זַא ,קנאדעג ןעטמיטשַאּב ַא טימ

 הנמלא ןיימ טימ ןעדעררעּביא ךיא ?עוװ רעהירפ ! ןיוריּת םוש ַא
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 יז טעוװ ....ױזַא ןוא יױזַא ,סע טסייה רעטומ רעד טימ ,סנייא רעמונ
 יב; :ןוהס גָאז ַא ןוא ןעגיוא יד ןעזָאלּפָארַא ,ךילטיור ןערעוו
 ךיא לעװ ..."ןעזָאר טימ רעּביא טדער ,ט'לעוּפ'עג רהיא טָאה רימ
 ייווצ רעמונ הנמלַא רעד וצ סנייא רעמונ חנמלַא רעד ןופ ןהענקעווַא.
 ןוא ױזַא זיא'ס ,עזָאר ,סיוא רָאנ רעה, :ןעגָאז רהיא לעװ ןוא
 ייווצ עניימ וצ ןחעג וצ םוק ןוא ?עטיה סָאד ּפַאח ךיא ןוא - ?,...יױזַא
 יד ףיוא רימ ךיז טפרַאװ ,עלענייפ ןענעקַא רימ טפיול ,תונמלַא
 ןוא ןעלירּב יד ןיא ךימ טשוק ,זלַאה ם'ייּב םורַא ךימ טּפַאח ,טנעה
 ףָאז ,גָאט ןעניטנייה רָאנ ,גָאט ןעגיטנייה , ןַא ,רימ ייּב ךיז םעּב
 ,ןענלָאפ ןעמ טעוו ךימ ,וינעּבַאּב רעד ןוא וינעמַאמ רעד ןעגאז ךיא
 ןחעג רָאנ ,ןעצנַאט טינ ,ןעלעיּפש טינ ,ןענרעל טינ ,יירפ ןייז לָאז יז
 טנַאז ,טכטרבעג טָאה עמ ,ןעטרָאג ןעשיגָאלָאָאז ןיא ַאידַאיד ן'טימ
 ןָאק עמ סָאװ ,סעּפלַאמ עכלעזַא ,סעּפלַאמ עכלעזַא ןערהיפ וצ ,ןעמ
 טמענ ןוא הירּב ַא טייז ,חּברדַא ,ונ !",..,  רעטכעלעג רַאפ ןעצאלּפ
 ןעטרָאג ןעשינָאלָאָאז ןיא םעד טימ טינ טהעג ןוא ,דניק סָאד טינ
 ...? רעטכעלעג רַאפ ןעצַאלּפ ןָאק עמ סָאװ ,סעּפלַאמ עיינ יד ןעקוקנָא

 הנמלא יד טעשטרַאו -- 4 דניק ם'נופ ןייז טעוװ סָאװ ---
 ,סנייא רעמונ

 יד רעטנוא יז טלַאה -- !דניק ם'נופ לּת א טכַאמ רע --
 ,תונמלַא עדייּב יד ,ייז טרעה ַאידַאיד רעד ןוא .ייווצ רעמונ הנמלַא
 םעד טימ טהעג ןוא דניק סָאד טמענ ,יינש ןעגירהָאיַארַאפ םעד יו
 ןָאק עמ סָאװ ,סעּפלַאמ עיינ יד טימ ןענעקַאּב ךיז ןעטרָאנ ןיא
 ,ךייא ?העצרעד ךיא יװ ,ױזַא טָא ןוא --- רעטכעלעג רַאפ ןעצַאּפ
 ,נָאט א ןוא נָאט ַא קעווַאטהעג סע .ץוריּת רעיינ ַא לָאמ על
 -טּביוה ,טסּכַאװ דניק סָאד ,רהָאי ַא ןוא רֶהָאי א ,ךָאו א ןוא ךָאו ש
 ,ןעדער טינ ייז ןופ ןָאק עמ סָאװ ,ןעכַאז עכלעזַא ןהעטשרַאפ ןֶא
 ,רעטרעוו ןהֶא ץלַא ,םּכסח רעד יירד עלַא זנוא ייּב טּביילּב סע ןוא
 -םיוא לָאז עלעגייפ זַא .ןיוש ןעסּכַאװרעטנוא דניק סָאד זָאל זא
 ,ןעטרעשַאּב רחיא ךיז ןעּביױלקסױא ןוא שטנעמ ַא ןערעוו ,ןעסּכַאװ
 ןערימרָאפער טלָאמעד ,טנעה יד ןעדנוּבעגפיוא זנוא ןערעוו טלאטעד
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 ,ןענַאלּפ טיוּב עמ ןוא .ּבוטש עיינ ַא ףיוא-ןערחיפ ,ןעּבעל רעזנוא רימ
 : ןעמאזוצ - ןעּבעל טעוו עמ ױזַא יו ,ןעצראה ןיא ךיז ייּב רעדעי

 עטלא סָאד ,ןעטרעשאב רהחיא טימ עלענייפ -- רָאּפ עגנוי סָאד

 טעוו (עיצפ) עּבַאּב יד הנמלַא יד ןוא ,ןעזָאר טימ ךיא --- רַאּפ

 !ןעבעל א ןייז טעװ סָאד -- ןעמעלַא זנוא רעּביא ןעניטלעוועג

 טכבעלרעד יו ?ןיוש ןעמ טבעלרעד יו :;רָאנ זיא ךאז עצנאג יד
 ןוא שטנעמ ַא ןערעװ ,ןעסּכאװסיוא לָאז עלענייפ זַא ,ןיוש ןעמ

 ןבעלרעד ,טּבעל עמ ןזַא רָאנ ?ןעטרעשַאּב רחיא ךיז ןעּביולקסיוא

 בָאה ךיא ? טרָאװכירּפש סָאד טנָאז ,ךיז טכַאד ,יוזַא ,ךיז ןעמ

 רהעז 4 פעיל ייז טָאה רהיא .רעטרעװכירּפש ענַאלּבַאש טנייפ

 !ףיז ןעמ טפעלרעד ,טּכעל עמ זא ,שזלַא .ךייא ןינרַאֿפ ךיא .ןעש
 -טיוא טָאה ןוא שטנעמ א ןערָאװעג ,ןעסּכאוװעגסיוא זיא עלענייפ
 טנוה רעד טניל ָאד טָא ןוא --- ןעטרעשַאּב רהיא ךיז ןעּביױלקענ
 ,עיגַאלַאכיסּפ עטכער יד ןָא ךיז טביוה טשרע ָאד טָא ! ןעכָארנאּב

 טקוק רהיא טָאװ ,סָאד 4 טסייו רחיא !ןָא טָאד טפור רחיא יו

 טנייה יאס יו יַאס ךייַא לעוו ךיא ,נירעביא זיא ,רעגייז ן'םיוא
 ןעלעוו תונמלַא עניימ ;ןהעג ףרַאד ךיא ..ןעלהעצרעד .טינ רחעמ
 ביוא זא ,ןהעטשַאב ןָאק ךיא .,ןעטכארטוצרעּביא סָאװ ןעסיוו טשינ
 רעמונ חנמלַא ןיימ ןופ עטכישעג יד ןערעהוצסיוא קשח טָאה רחיא
 יװ -- טינא .םייהא רימ וצ ןייז הירממ ךיז רהיא טלָאז ,"יירד

 .ןעפעלש טינ ךייא ךיא לעוו סעֶלָאּפ יד רַאפ !ךייַא טליוו רהיא

 ! עידַא ...ןעמוק ןיילַא טעװ רהיא

 .ייווצ רעמֹונ הנמלַא ןאּכ דע



= 

 יירד רעמונ הנמלַא

 ,העש ַאזַא ןיא רימ וצ ןעמוקענ טנעז רהיא סָאװ ,טוג ---
 םייה רעד ןיא ,טסייה סָאד .םייה רעד ןיא דָארג ןיּב ךיא סָאװ
 שטנעמ רעדעי .,םענעי רַאפ טינ ,רימ רַאפ רָאנ ,נידנעטש ךיא ןיּב
 ןַא ,טניואוועג ןיִּב ךיא ,שמל7 .,ןעטייהניואוועג ענייז ךיז םָאה
 ךיא לע ץַאק רעד ןהָא .,ץַאק יד ןעגעקַא ןעציז רימ לָאז ,סע ךיא
 ?ץַאק רעד ףיױוא רהיא טנַאז סָאװ ! ץיק-ץיק-ץיק .ןעסע טינ
 געמ סע -- ןעמענ טינ ןיילַא ךייֵא טעװ יז ! המכח ַא --- גולק
 רהיא ?סָאװ ?לעפ רהיא ףיוא ןיבמ ַא טנעז רחיא } דלָאג ןעגיל
 טסייו עמ !רדח ם'נופ גנודליבנייַא ןיֵא 4 ץאק ַא טנייפ טָאה
 ױזַא וו !ןערעפטנערַאפ טינ ךיז טפראד רהיא ! תוישעמ יד
 טימ קנירט ךיא ?ױזַא יצ 4?ךלימ טיס 4 ייט רהיא טקנירט
 ךאז ןייק ...!ןירַא דרע רעד ןיא !סורּפט !ַאטָאק ַא ..,ךלימ
 יז טעװ ,ןהעטש טעוװ רעטוּפ .ךלימ יוװ ,בעיל טינ ױזַא יז טָאה
 ...קעל א ןוהט יז זומ ,ךלימ יז טהעזרעד ןוא ,ןעּפעשט םינ

 ָאד רָאנ ,תומדקה ןופ טינ טלַאה ךיא זַא ,ךָאד טסייוו רהיא
 ,טלעכיימש עמ ןַא ,טנייפ ּבָאה ךיא : המדקח ַא ןענָאז ךייֵא ךיא זומ
 -ענ .ןעלכיימש טינ רָאנ ,טליוו רהיא ?עיפיוו רהיא טנַאק ןעכַאל
 ?טלחעצרעד ךייֵא בָאה ךיא סָאװ ,גנידסלַא עשז רהיא טקנעד
 ערעסעדג ;טינ ךיז טמעש ,טגָאז -- ןעסעגרַאפ רהיא טָאה רעמָאט
 ,ןעזומ ךייא ?עװ ךיא ,לָאמא ךיוא ןעסעגראפ ,ךיז טכַאמ ,זנוא ןופ
 ןעּבעג ןוא לָאמ ַא ךָאנ ןעצרוק ןיא ןע'רזח'רעּביא ,ארומ ךיא בָאה
 ; השעמה רוציק א ,גוצסיוא ןייַא ךייַא
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 ,עיַאּפ יורפ ַא טַאהעג רע טָאה ,יניּפ רבח ַא טאהעג בָאה ךיא

 ,ןעּברָאטשעג יניּפ רבח ןיימ זיא .עזָאר דניק ַא טַאהעג ייז ןעּבָאה

 ןעוועג רהיא ייּב ןיִּב ךיא ןוא ,חנמלַא ןייַא ןעּבילּבעגנ זיא עיַאּפ ןוא

 רהיא ךיא ןוא ,ןעצרַאה םוצ ןעוועג רימ ןיא יז ןוא .תיבדּב א

 ןעטלַאהעג ,טרערענ טינ ןופרעד רימ ןעּבָאה ןעדער רָאנ .,ךיוא

 זיא ?ייוורעד .,ןערהָאי עטסעּב יד קעווַא ןענעז יױזַא ןוא ךיז ןיא
 ךאנ ןעוועג ןיּב ךיא ןוא ,ןעסּכַאװעגסױא ,עזָאר ,לערעטכעט רהיא
 ַא ,ָאריּפַאש לע'רוחּב ַא טּפַאחעגנרעטנוא ךיז טָאה .הרּפּכ יד רהיא

 טָאה עזָאר יד ןוא ,רעלעיּפשכָאש רענעש ַא ןוא רעטלַאהכוּב רעטוג
 רעטומ רעד טימ טגעירקעצ ךיז ךיא ּבָאה .טנערּברַאפ םהיא ןיא ךיז

 לָאז ןעּבעל ?עוו ךיא לייוו זַא ,קנַאדעג םעד טימ קעװַא ןיּב ןוא
 טש'ינ טרָאװ סָאד ּבָאה ךיא ןוא !ןייז טינ טרָאד סופ ןיימ

 ןיּב ןוא ןעמוקעג גָאט ןעטייווצ ן'פיוא דלַאּב ןיּב ןוא ןעטלַאהעגסיוא |

 -רַאפ ךימ ּבָאה ןוא ,רעהירפ סָאװ ,רעשימייה רעּבלעז רעד ןערָאװעג

 רעד ןעשיווצ הנותח א טעוװַארּפעג ּכָאה ןוא ןתוחמ ַא רַאפ טלעטש

 תיּבה-לעּב רעצנַאג רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ָאריּפַאש םעד טימ עזָאר

 -סּכעװ ייז רַאפ טע'מתח'ענ ,ןעטפעשעג ס'נעלַאּפיצנירּפ ענייז רעּביא

 עקירעמַא ןייק קעװַא ןענעז ןוא טהערדרַאפ ךיז ןעּבָאה ייז ןוא ,ןעל
 ןעמונעג ךיז רע טָאה .תובוח יד טימ טזָאלעג ייז ןעּבָאה םהיא ןוא
 ,רהיא טָאה .החנמלַא ןייֵא ןעּבילּבעג זיא עזָאר ןוא -- ןעבעל סָאד

 יד ,עיַאּפ רעמומ רהיא יװ ױזַא טקנוּפ ןוא ..תונמלַא ייווצ ,ָאזלַא

 טדיוט ס'יניּפ רבח ןיימ ךָאנ ןעּבילבענ זיא ,סנייא רעמונ הנמלַא

 יד ,עזָאר רעטכָאט רהיא זיא ױזַא ,עקשטעזָאר דניק ןיילק ַא טימ

 ןיילק ַא טימ טריוט ס'ָאריּפַאש ךָאנ ןעּבילּבעג ,ייווצ רעמונ הנמלַא

 םישדח יירד ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא עכלעוו ,עלענייפ דניק

 יד ןעּבָאה יירד עלַא רימ ןוא --- ,טדיוט ס'ָאריּפַאש ךָאנ םורָא

 ,יירד עלַא רימ ןוא ,ןעּבעל ן'טימ תויח סָאד טאהעג בעיל עלעגייפ
 םוצ ןעפעגעגרעּביא ןעצנַאגניא ךיז ןעּבָאה ,עזָאר ןוא עיַאּפ ןוא ךיא

 ןעגעוו ןוא ךיז ןעגעוו ןערעלק וצ טָאהעג טייצ טיִנ ,דניק ןעגיזָאד

 רעכלעוו ,ןעזָאר טימ ,ייווצ רעמונ תנמלַא רעד טימ -ןַאמָאר ןיימ



 םבולע-טולש 209

 ןוא ןעסּכַאװרעטנוא טעוװ עלעגייפ זיּב ןעניוצראפ ?ייוורעד ךיז טָאה
 ןוא ןעסּכאװעגרעטנוא זיא עלעגייפ ןַא ןוא .שטנעמ ַא ןערעוו
 ?חעצרעד ךיא זַא ,ןעטעּב ךייא לעװ ךיא ,,.שטנעמ ַא ןערָאװעג
 א ןיא'ס ,ןירַא ךוּב ןייק ןיא ןעקוק טינ רהיא טלָאז ,סיּפע ךייא
 ,ךײא טלהעצרעד עמ סָאװ ןעכרָאה רעסעּב ןוא ,עבט ע'טואימ
 ,עטבישעג עיינ א ןָא ךיז טגנַאפ ָאד םורָאװ

 ןייק רָאנ ,ןענָאז רימ ףיוא רחיא טנָאק ,טליוו רחיא סָאװ
 ןיִּב ךיא .,ןעוועג טינ לָאמנייק ךיא ןיּב ןשקע ןייק ,רעקיטַאנַאפ

 -ּמִא טינ לָאמנייק ןיִּב ךיא ,טייצ רעד טימ ךיילנ ןעננַאגעג דימּת
 ן'םיוא ךיז ןענַאלקַאּב סָאװ ,ערעדנַא יו ,ןעגיוצענקירוצ ,ןענאטשעג

 ,ןעעדיא עיינ ערעייז םימ רוד םעיינ

 רעגיּבייא רעייז טימ םימכח עטלַא יד טָא טינ ךיא ןָאק ןעקוקנָא
 ? ןהוה ַא ןענרהעל ןעלעוו ייא סָאד לָאז יאמל ,שטייטס : עיזנעטערּפ
 רהיא סָאװ תומחּב ,..? ןהוה יד יצ ,ייא סָאד --- רעטלע זיא רעוו
 ןיא ! רעכליּב סָאד זיא ,רעגנוי זיא ייא סָאד ?ייוו ,הּברדַא ! טנעז
 רעד ,רימ ןעפראד יאדוא !רעגילק סָאד ןיא !רעגיהעפ סָאד
 ,ןָאיצַארענעג ערעגנוי יד ,ייז סָאװ ,ןערעהוצ טוג ךיז ,רוד רערעטלע
 ייז ,שירפ ןענעז ייז ,גנוי ןענעז ייז םורָאװ ,ןעגָאז וצ זנוא ןעּבָאה
 סָאװ .ףיוא-ןעוהט ייז ,ןעניפעג ייז ,ןעכוז ייז ,ןעשרָאפ יז ,ןענרעל
 ךיז טָאה רהיא סָאװ ,םימכח עטלעמישרַאפ ,רחיא יװ ױזַא ?ןעד
 טינ ךיז טליוו ןוא רעכיּב ןוא םירפס עטלַא יד ףיוא טצעזעגרעדינַא
 יד ףיוא ,ייז ףיוא רָאנ ךיא ןיּב סעּכ ןיא ...3 טרָא ם'נופ ןערהיר
 -ניא רָאג ןיוש ּפִא זנוא ןענעקייל ייז סָאװ ,עיינ יד הוא ,עגנו"
 ףיוא ןענַאז ,טלעגניילק וצ זנוא ןעכַאמ ,לטבמ זנוא ןענעז ,ןעצגַאנ
 ןייק ןענעז רימ --- דרעפ רעדָא תומחּב רָאנ טינ ןענעז רימ זַא ,זנוא
 רימ !טינ ןעריטסיזקע רימ ! טינרָאג ןענעז רימ ,טינ ךיוא דרעפ
 סע ,רָאפ ךייֵא טלעטש ..! ףוס ַא ןוא ,ָאטשינ !ַאטשינ ןענעז
 טינ ןוא ,ךיא ןיימ תונמלַא ייווצ עניימ וצ ,זנוא וצ ןײרַאןעמוק
 יירד ,לעקינייא םוצ ,עלענייפ רעזנוא וצ רָאנ ,תונמלא עניימ וצ
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 -- ךעלטנעדוטס ןייק טינ יצ ,ךעלטנעדוטס יצ ;  סעקיצוצ עננוי

 ךעלדמעה עצראווש ! ןערעייז ןעטַאט םעד טסייוו רהָאי-ץרַאוװוש רעד

 יז ןענָאז --- ןענעז ייז רעוו ,טינ ךיז ייז ןערעש ןערעש ,ייז ןענָארט

 רעייז זיא סקראמ ?רַאק ןוא ,ייז ןעּבאה ךעלנניצ עפראש ,טינ
 -- טָאג ,אלימ !ןיילַא טָאג ,טָאנ רָאנ ,וניּבר השמ טינ -- טָאג

 !ןעמענ טשינ רַאפרעד רימ ךיא לעװ ןעּבעל סָאד ,טָאנ ןייז זָאל

 ןעשיטסילַאיצַאס ם'נופ טייוו טינ ךיוא ןיּב ןיילא ךיא זא ,טרפּבו
 זיא סָאװ ,טיידאּב ?ָאטיּפַאק סָאװ ,ךיוא סייוו ןיילַא ךיא ,לַאעדיא

 ןוא ,ןעכַאז עכלעזַא המודכו ,ףמַאק רעשימָאנָאקע ,טַאירָאטעלָארּפ
 ,טינ ךיז טהערפ ....ךיוא ןיילַא ךיא ןיּב ,ןעסיוו טליוו רחיא ביוא

 יאדוא רעדיינש רענידעקניח ןייק רָאנ ,חלילח ,טסידנוּב ןייס טשינ

 הי | ! טשינ

 -רַאּפ יירד יד טָא ,נָאט עלַא זנוא ֹוצ ןירַא ייז ןעמוק ,ָאזלַא

 רעד ,לעקניפ טסייה רענייא ;ךייַא נָאז ךיא סָאװ ,ךעלדניוש

 ןהעג ןוא .שטיוועזורג רעטירד רעד ,ןייטשמָאּב --- רערעדנַא

 ,תונמלַא ייווצ עניימ םֹורָאוו ,םייחַא ךיז וצ יו ,זנוא וצ ןעמ טהעג

 ייז וצ ןיירַא-טמוק סע ןזַא ,עבט ַא ןעבָאה ,עמַאמ יד ןוא עּבַאּב יד

 םהיא ןעטלָאװ ,ןעצעזוצקעוַא םהיא ואוו ,טינ ייז ןעסייוו ,שטנעמ ַא
 סָאװ ,ןעקיטנַא יירד עכלעזַא ךָאנ טרפּבו ,המשנ יד ןעּבענעגקעוװא

 ,טטייה סָאד .ןעלעגייפ ראפ טָאדידנַאק ַא סיווענ זיא ייֵז ןופ רענייא

 ךָאד יז ןָאק םינתח יירד ןייק רָאנ ,יירד עלַא ייז ןענעז ןעטַאדידנַאק

 רעד רעוו ,ףערט העג טנייה --- רענייא ןייז ךָאד זומ סע ,ןעּבָאה טינ

 ! רעכיז טינ תויח ,ןופרעד טשינ ןעמ טדער ןעדער זַא ,זיא רענייא
 ? ןענערפ ןעמ טעוװ ןעמעוו ייַּב --- טינ ךיוא ןעמ טגערפ ןענערפ ןוא

 יורפ עגנוי א ?רעטומ יד ייז ייַּב זיא סָאו 4? רעטומ רעד ייּב

 רַאֿפ ןיא סָאװ ?עּבַאּב רעד ייּב !ףוס ַא ןוא ,םינּפ ןעש ַא טימ

 ,ןיהטריוו א יו ,רחעמ טשינ ייז רַאפ זיא עּבאב יד ?עֹּבַאּב יד יז

 וצ ןעמוק ייז זַא ,ןעקנירט ןוא ןעסע ןייז לָאז סע ,ןהעז ףראד סָאװ

 ...ןעפיוז ןוא ןעפערפ רָאנ ,ןעקנירט ןוא ןעסע רָאנ טשינ ןוא ,ןהעג
 ? ייִז ייַּב ךיא ןיּב סָאוװ םורָאװ ,טשינ ןעמ טסעומש רימ ןופ ןוא ,ונ
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 סָאד ןעלָאז ייז .,טינרָאג רעטייוו ןוא ,שיט ם'ייּב לחוטש ַא ךָאנ
 ם'ייּב לעטסעמדץלאז סָאד ןעדייס ! טרָאװ א רימ וצ ןעדערסיוא
 א ןהָא -- סָאד יא ,לָאמַא עלעבעווש ַא ,עקשוּפ-רעקוצ יד ,שיט
 ן'רעּביא טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא רָאנ ,"ַאטסױלַאשזָאּפ , ַא ןהֶא ,עטיּב
 וצ רעטנוא-גָארט ַא רעדָא ,ןעמוטש ַא טימ טדער עמ יו ,טעלישז

 רעטייוו ןוא --- רַאגיצ ַא טרעכיוררַאפ רהיא תעשּב ןעּפיל יד ךייַא
 ךימ ןעפערט ןוא ןעמוק ייז ,ךיז טכַאמ לָאמַא !טרָאװ ַא טשינ
 עמ רעדָא ,טסעומש עמ ןוא יירד עלַא קעװַא ךיז ןעמ טצעז ,ןיילַא
 ןעלָאז ייז .טייּפש עמ ןוא סעפָאס יד ףיוא סיפ יד טימ ךיז טנעלעצ
 טייקלערייא ןופ ,יױזַא שטָאח ,טרָאװ ַא רימ וצ ןעדערסיוא סָאד

 טפרַאד סָאד ןוא ,ונ ! ַָאטינ ןיּב ךיא יו ךיילג ! טינרָאנ .ןעגעוו
 ןעדער וצ ןעּביֹוהנֶא טשינ יאדוַא לעװ ייז וצ ךיא זַא ,ןעסיוו רהיא
 גיצנאווצ טימ ,ערעדנַא יו ,ןעגעלרעטנוא טינ ךימ לע ךיא ,רעהירפ

 ,ךעלעכיימש עגיררעקוצ ןוא ךעלעדער עסיז ןוא ךעל'הפינח טנעזיוט
 רעד ףיוא שטנעמ רענעי ןערָאװעג ןעריוּבעג טשינ ךָאנ זיא סע
 תמחמ טשינ ,ּפָאק ןיימ ןעניוּבנא לָאז ךיא ןעכלעוו רַאפ ,טלעוו
 ,ןָא סָאד טפור ,ןלדג ַא ָאי --- ןעגָאז רימָאל ןוא .,,ןלדנ ַא ןיּב ךיא
 ! ךיז ייּב ןעטלַאה רהיא טנָאק גנוניימ רעייֵַא ,טליוו רחיא ױזַא יו
 ךייַא ?חעצרעד ךיא .ךיז ןופ טדער עמ זַא ,טנייפ ּבָאה ךיא רָאנ
 ךיא זַא .ןענעז סָאד תויח םינימ רַאפ סָאװ ,סרעּפָאלק יירד יד ןופ
 ,ייז ייּב ןָאהטענ גערפ ַא ןוא טּפַאחעגפױרַא לָאמנייא ךימ ּבָאה
 טפרַאדַאּב רחיא טָאה -- ,ךָאש ןיא טלעיּפש יירד עלַא ייז ןופ רעוו
 !רעטכעלעג א ןערעה טפרַאדַאּב רהיא טָאה !רע'מינּפ ןעקוקנָא
 ןיא ןעמ זַא ,קילנמוא ןייַא רַאפ ןייז ָאד ןָאק סָאװ ,רימ ךיז טכַאד
 ? ךיוא ךָאש ַא ןענעווטסעד ןופ טלעיּפש עמ ןוא ,טסילַאיצָאס ַא יקַאט
 טסעומש ! ןעּבָאה טינ לעּביארַאפ ןייק טעוו ,השקשינ ,סקרַאמ לרַאק
 ךיא ּבָאה ייז .טינ ךימ טרהַא ןיילַא ייז ! ןיינ --- ייז טימ רעּבָא
 רעזנוא ףיוא ,רהיא ףיוא ךימ טנערּב ןענערּב !דרע רעד ןיא

 ןייז רהיא ייּב לָאז סָאװ ראפ ? ייז טימ יז טכַאל יאמל ,ןעלענייפ

 ןײלַא טָאג יו ךיילג ,גילייה ,םישדקישרוק ,ןעגָאז ייז סָאװ ,גנידסלַא
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 ןערָאװעג סָאד זיא סָאװ ?יניס גרַאּב ן'פיוא טגָאזעג סָאד טָאה

 ,םזיטַאנַאפ ןימ ַא ,טיילעגנוי עגיטנייה יד ייּב הרז הדובע ןימ ַא רַאפ

 ןענעז רימ ןוא יּבר רעד זיא סקרַאמ ?רַאק --- תודיסח עיינ ןימ ַא

 ,ףוס ַא ,קע ןייֵא זיא סקרַאמ ?רַאק רעסיוא ןוא ? םידיסח ענייז

 -נעּפָאש זיא ואוו ,אזָאניּפש זיא אוו ,טנַאק זיא ואוו ? טלעוו סיוא

 ןוא רעסנעּפס ,רעליש ,עהטעג ,ענייה ,ריּפסקעש ןענעז ואוו ,רעיוה

 ,ןעּבעלב ,לָאמַא ךיוא ןעּבָאה סָאװ ,ןעשטנעמ עסיורג רעטרעדנוה ךָאנ

 רעּבִא ,סקרַאמ לרַאק יו ,גולק ױזַא טשינ ?טרָאװ גופק ַא טגָאזעג

 ! טגָאזעג טינ ךיוא ךָאד ייז ןעּבָאה ןעטיײקשירַאנ עסיורג רָאנ ןייק

 ןעייּפש טינ ךיז ןעזָאל סָאװ ,יד ןופ ,ןעגָאז ךייַא ךיא ףרַאד ,ןיּב ךיא

 ןוא ,זָאנ יד טסייררַאפ רענעי זַא ,טנייפ ןעּבָאה ןוא עשַאק רעד ןיא

 .סיעכהלדוצ ףיוא םענעי לָאמַא ןוהט וצ בעיל ךיא ּבָאה רַאפרעד

 אקוד ךיא גאז ,ױזַא רָאנ טסגָאז וד ,ױזַא ךיא גָאז ,ױזַא טסגָאז וד

 ןופ לָאמנייא טרעהרעד ּבָאה ךיא !סיּפע רימ והט ןוא --- ױזַא

 ןופ טינ ןיּב ךיא .טשינרָאנ ןיא יָאטסלָאט ףַארג זַא ,סעומש ַא ייז

 ןייז טימ ןערעטעגרַאפ םהיא לָאז ךיא ,םידיסח ס'יָאטסלָאט ףַארג

 סָאװ ,סוטסירּכ סוזעי ןופ הרוּת רעיינ ןייז טימ ןוא עיפָאזָאליפ

 רָאנ ;ןעװעג טינ לָאמנייק זיא רע סָאװ ,סָאד םהיא ןופ טכַאמ רע

 ןופ רעגירעדינ טינ יָאטסלָאט רימ ייַּב טהעטש רעלטסניק סלַא

 ךיא סע ,םיּכסמ טינ רימ טימ רהיא טנעז רעמָאט ,יא .ריּפסקעש

 גנערּב ...עבט ןיימ ןיוש ךָאד טסייוװ רהיא .ץרַאה סָאד ּפָא טינ רימ

 בעג ןוא ךוּב ַא ס'יָאטסלָאט סיעכהלדוצ ףיוא ןענָארט וצ ךָאד ךיא

 -ַאֹּב רהיא טָאה .ןענעייל וצ סָאװ ןעּבָאה לָאז יז ,ןעלעגייפ סָאד

 -עג טָאה עלעגייפ ןיימ עסַאמירג ַא רַאפ סָאװ טימ ,ןעהעז טפרַאד

 טינ ?ןיא סָאװ !יָאטסלָאט ףַארג םעד קעוװַא-סיוטש ַא ןעּבעג

 .יִאטסלָאט ןופ ןעטלַאה שטיוועזורג טינ ,ןײטשמָאּב טינ ,לעקניפ

 ןָאק ,ףרַאד עמ זַא) םילּכ יד ןופ סױרַא אמתחסמ ןיוש ךיא ןיּב

 טימ יירד עלַא טכַאמעג ייז ּבָאה ןוא (! ךיוא ץעגייש ַא ןייז ךיא

 זיא סקרַאמ ?רַאק ןַא ,טגָאזעג ייז ּבָאה ךיא ! ךיילג עטָאלּב רעד

 ןעגרָאמ ,עירָאעט ַאזַא טנייח : ךיז טייּב עירָאעט א ןוא ,עירָאעט ַא
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 -- רעלטסניק רעסיורג ַא ןיא יָאטסלָאט ףָארנ ןוא ; עירָאעט אזַא

 . .גיבייא טּביילּב טסנוק ןוא

 ןעּבָאה ןעשטנעמ יוװ ,ןעהעז טפרַאדַאּב רהיא טָאה !ונדונ
 רחיא ןעוו קידצ רערוגעדַאס םעד ! טרעקַאלפעצ לעסיּב ַא סע ךיז
 יױזַא טפרַאדַאב טינ םידיסח ענייז ןעטלָאװ ,ןעּפעשטַאז טלָאז
 | ...! ךייא ףיוא ןערעייפ

 ייווצ עניימ ןיירַא טינ ךיז ןעשימ סע ןעוו ,ךייַא גיוט סָאװ
 ! ?אדנאקס רע'סואימ ַא זנוא ןעשיווצ סיורַא טנַאקעג טלָאװ ,תונמלַא
 ,רַאנ א ןעוועג ןיִּב ךיא ץא ,םעדכָאנ ןהעזעגסױורַא רעּבֶא ּבָאה ךיא
 .ןעטעּברעּבא ייז טזומענ ךָאד ךיא ּבָאה ףוס-?ּכ-ףֹוס םורָאװ
 !טלָאװעג יװַא טָאה עלענייפ לייו ?סָאװ רַאפ ,רהיא טסייוו
 ןענָאז רימ יז זָאל ןוא ,ױזַא ןייז ףרַאד ,יוזַא ?יוו עלענייפ זַא ןוא
 ןעגָארטרעּביא בוטש יד לָאז ךיא ,?יוװ יז זַא ,קשמל ,גָאט ןעניטנייה
 ? ץורית א סיּפע זיא ,טרָא רעדנַא ןייֵא ףיוא

 ץנַאג רָאנ ,?עדיימ סָאד טָא ךימ טָאה טרעּביוצאב רָאנ טשינ)
 ןוא טדיוטעג יז טָאה ןעליוו םענעגייא ןיימ ,טעטכענקרַאפ ךַאפנייא
 טשינ ,,,טָאמַאטױא ןייא רַאפ ,ףאלקש ַא רַאפ ךימ טכַאמענ םָאה
 םעד טימ ּפָאק םעד טהערדראפ יז טָאה ןעמעלַא זנוא --- ךימ רָאג
 ןעוועג זיא שטיוועזורג -- ןָאהטעג טָאה יז סָאװ ,ךודיש םענעש
 -- לע'רוחב א ,סרוק ןעטירד ןופ רעקימעכ ַא ,רעטרעשַאּב רהיא
 !טשינראג -- יא -יִא -יִא ןייק טינ ,טסייה סָאד ,טינ חשעמ ןייק
 ם'נעטַאט א, ,סנעטשרע ,ןעוועג זיא רע ! ערעגרע ךס ַא ןאהרַאפ
 סָאװ ןענָאז ךיוט טגעמ רהיא .ךַאז עסיורג א זיא סָאד ."דניק ַא
 נָאז ךיא ,טשינ דייא טּפַאה .עלָאד ַא טלעיּפש סָאד ,טליוו רהיא
 פטקיטש א ךיוא טָאה שרוש רעד זא ,רָאנ גָאז ךיא .סוחי ןייק טשינ
 -ענ ןייז רחיא טגעמ ,שרוש ןעּבָארג א ןופ רהיא טייז ; הטרעוו
 ןופ .גנוי רעּבָארג ַא ץְלַא רחיא טּביילּב ,ןיילַא טָאג יו ,טעדליּב
 ןענָאז ןעמ ןומ ,חרבח יד .טשינ ךיא דער ענייז תולעמ עגירעּביא יד
 ךילרחע ייז ןענעז ,חארמ רעד ןיא ךיז ןעטלַאה יז ןמז לֹּכ ,תמא םעד
 רעד ףיוא סיורשא ךיז ייז ןעּפַאח רעֹּבֶא םיוק ;לעּבָאנ ןוא ןייפ ןוא
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 .ןעטיה טָאנ ךייַא לָאז --- ?ענעזעוועג,,. ןערעוו ןוא ךיז רַאמ טלעוו
 א םורָאַו .,םדוירשּב ןעכילנהעוועג א ןופ רענרע לָאמ טנעזיוט

 םעד ןעהערדּפָא ְךייַא טעװ רע זַא ,םדוירשּב רעכילנהעוועג
 טעװ רע זַא ,"רענעזעוועג , ַא ןוא ,ןעטכַאהַאּב ךיז רע טעװ ,ּפָאק

 ַא זא ,הריקח יּפ-לע ןעזייוופיוא ךייַא רע טעוו ,ןעלדניווו שַאֹּב ךייַא

 ןערילרַאפ רימ ןעלָאז יאמל רָאנ ...רע טינ ,רהיא טנעז רעלדניווש
 ןערָאװעג זיא עלענייפ רעזנוא 4? עיּפָאזָאליפ עטסוּפ ףיוא טייצ

 טינ ךייא לע ךיא ןוא ,רהָאי ןהעצעּבעיז וצ שטיוועזורג םַאדַאמ
 ןיא סָאד הנותח ַא רַאפ סָאװ ,םירוּפס עגנַאל ןייק טימ ןעלוד
 טסָאקעג סָאד טָאה ןעמעוו ,טעװַארּפעג הנותח יד טָאה רעוװ ,ןעוועג

 ןיא תונמּלַא יד ייּב ןעוועג זיא סע חלודנ ַא רַאפ סָאװ ןוא ,טלעג

 רהיא הּפוח רעד וצ ןערהיפ טּבעלרעד טָאה עזָאר רעטומ יד .ּבוטש

 טכַאמעג הנותח -- תחנ ַא טּבעלרעד טָאה עיַאּפ עּבַאּב יד ,טסיירט

 יד ןעוועג ריס טימ זיא סָאװ ?שּפט ,ךיא ןוא ..?עקינייא ןייַא

 ,ךייַא טלהָאמ .,. ןעּבעגעגסױא עקניזימ יד ? םיורג ױזַא החמש

 ! םירוּפ זיִּב תינעמת-רתשסא ןופ -- טרעיודעג גנַאל טָאה החמש יד

 הּפוח רעד ךָאנ גָאט ןעטירד ן'פיוא ןעשטיוועזורג רעזנוא טָאה עמ

 טָאה עמ :טייקניניילק א רַאפ רָאנ ןײרַא רדח ןיא ןעטעבעג

 יױזַא ןֹוא ,טימניד ןופ ןוא סעּבמָאּב ןופ רצוא ןעצנאג א ןענופעג

 רעקימעכ רעטמהירַאּב ַא ןוא ,רעקימעכ ַא ןעוועג זיא רוחּב רעד יו

 ןעמ טָאה בנא ןוא ,דשח רעד םחיא ףיוא ןעלַאפעג ןיא ,וצרעד

 ,סיורנ ךייא ניט סָאװ ןוא ,םהיא ןופ ךעלווירּב רַאּמ א ןענוטעג

 ...טרהיפענקעווַא ןוא ןעמונעגוצ םחיא טָאה עמ

 ,טייברא ?עקיטש א רימ רַאפ ןעּביוהעגנָא ךיז טָאה אד ןוא

 עניטכענ -- שינעלוד ט ,שינערימש ַא ,שינעהערד א ,שינעפיול ַא
 -- תשעמ רע'סואימ אזא רַאט ךאנ ןוא ,ןיירא ךיז ןעמ טּפאה ! געט/

 רעצ םעד ןהעזוצ טנייה -! ךעלווירב טּביירש ןוא טנוזענ טייז זיא

 ! רהָאי ןהעצעבעיז ןופ ,טגָאזעג סנייטשמ ,עלעגייווצ ןעננוי םעד ןומ
 ! עיַאּט עּבַאּב רעד ןופ ןוא !עזָאר רעטומ רעד ןופ םירוסי יד ןֹוא

 ! בוטש רעד ףיוא ןעמונעג ךיז טָאה סָאנסיוא ןייֵא ,ףארטש ס'טָאג א
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 טשינ ךיוא ןענעז ןעטפעשענ יד זַא ,ןעפיוו רהיא טפרַאד טנייה
 -נֵא בָאה ךיא ,ןענָאט ןעּביוהעגנָא טָאה ענעשעק ןיא ,גידלעגיופ

 ,רעזייה עניימ טצעזרַאפ ,?עדניווש ןעכַאמ ,ןעוועטולּפ ןעּביוהענ
 ,ךױא טלענ סָאד ןעגנַאנעעסױא ;עסַאק יד ןעצלָאמשעגרעטנוא
 ..סעקטנַאיַאמ עניימ ןופ ךעלטיילק רָאּפ א טפיוקרַאפ ךיא ּבָאה

 רַאפ ךימ ?עטש ןוא ךיז ןופ תופירח ןייק טינ ךייַא ?העצרעד ךיא
 -עטקטראכ ַא ןעּבענרעביא רָאנ ךייַא ?יוו ךיא ! סיוא טינ ךייַא
 ףיוא ןעריסערעטניא סָאד ךיז ןעלָאז ייז ,תונמלַא עניימ ןופ קיטסיר
 טימ ןוא טּבעל עמ סָאװ ןופ ,טּבעל עמ ןענַאװ ןופ ,לעיפ ױזַא טָא
 ! קסע רעייז טינ זיא'ס ,טשינרָאג ? רעטייוו ןעּבעל ןעמ טעוו סָאװ
 ,ּפָאק ן'םיוא ץלַא ןענָארט ףרַאד ךיא .,ץלַא רַאפ ןעגרָאז ףרַאד ךיא
 ךיא ?רימ טסייח רעוו ! ןיירַא דרע רעד ןיא ןעכירק ףרַאד ךיא

 טלָאװ ךיא !ןיילַא ךיז טסייה סע ?רימ טסייה סע דעװ ,סייוו

 ןעשיווצ ענַאל ןימ אזַא ןיא טרָא ןיימ ףיוא ךייֵא ןעהעז ןעלעוו
 ! טנַאילירּב רהעמ זיא ייז ןופ רעוו ,טינ טסייוו רהיא סָאװ ,ןעשטנעמ
 ֿלָאמנייק ,לעביארַאפ ןייק ןעּבָאה טינ לָאמנייק ייז ףיוא טנָאק רהיא
 ךיז טכַאמ רעמָאט ןוא ;סָארדרַאפ ןייק ,האנש ןייק ןעגָארט םינ
 רהיא ןוא ןעצרַאה ןיא חור ַא ךיז טּביױלקרַאפ סע ,סיּפע ָאי לָאמַא
 רהיא ,גונעג ןיא -- ,רענעסיוטשעגנָא ןייַא םייהַא קעװַא טהעג
 ןערעה ,קילּב רעייז טימ ךיז ןענעגעגַאּב ןוא ןהעג וצ ןעמוק טלָאז
 ןוא טניוו ן'טימ קעװַא ץלַא טהעג -- ,טרָאו עטשרע סָאד ייז ןופ
 רהיא יצ ,קילּבנענױא ןייא ןיא טסעגרַאפ רחיא ןוא ,ךיור ן'טימ
 ייז רַאפ טיירג טנעז רהיא ןוא ,ייז ןעגעק טַָאהעג סיּפע ןעוו טָאה
 ןעשינעפעשַאּב םינימ עכלעזַא טָא .ןיירַא דרע רעד ןיא ןעכירק וצ
 יד טֶא ,טסעומש רעװ ןוא !סיּפע טוחט טהעג ,ונ .סָאר ןענעז
 ! ןעמָאנ ןעּבעיל ןייז ןופ שינעקישנָא ןייַא רָאג זיא סָאד ? עלענייפ
 ,ענעש ערהיא טימ ךייַא ףיוא קוק ןייא ןעּבענ לָאז יז ,גונעג זיא סע
 ַא ןעמעננייא ןיוש רהיא טלָאז --- ןעניוא עגיטכיזצרוק עפעיט
 ,ךייא טינ סע גָאז ךיא ,טינ לעּביאראפ ןייק טָאה ! חנושמ התימ
 טכַאמענ ענושמ רָאג ךימ טָאה יז םורָאװ ,ןיילַא רימ סע גָאז ךיא
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 טָאה אשימ ,ןעשטיוועזורג םעד טָא רַאפ ןעּבָאה הנותה רהיא םימ
 ! אשימ טימ בוטש יד ?ופ ןערָאװעג זיא'ס ןוא --- ,ןעסייהעג רע
 ףרַאד רענייק ,ןעפָאלש טינ ףרַאד רענייק ,ןעסע טינ ףרַאד רענייק
 !ןַאשימ ןעמונעגוצ טָאה עמ !ַאשימ ?ןיא סָאװ .ןעּבעל טינ
 עמ !ןטשימ ןע'טּפשמ טעװ עמ !ןַאשימ טצעזעגנייַא םָאה עמ
 טינ טזָאֿל עמ -- סעקרַאּפירּפ עטלַאק ! ןַאשימ ןעװעטַאר ףרַאד
 זַא ,ןעהעזעג ּבָאה ךיא ! םענייק טשינ ,יז טשינ ,ךימ טשינ !וצ
 ביוא ,ףָארטש עטסגנירג יד זַא ,"החונמ אצמה, טימ טקעמש ָאד
 עניבייא יד ןיא ןעהילפניירַא םהיא ןָאק ,חלצומ ַא ןייז סע רע
 טוג טינ ןיא ךייא ,חעז ךיא ...! ןעגנעה זיא ,טינ זַא ,עגרָאטַאק
 רשפא ןוא ; רעטסנעפ םוצ ,ָאד טָא קעװַא ךיז טצעז ,ןעציז וצ ָאד
 .קילנמוא ןייֵא ןהֶא זיא ,ןעסעגעגוצ לעסיּב ַא ךייא ךימ ךיא ּבָאה
 טעװ רהיא ;טינרָאג זיא ךייא  .ךייא ןופ רהעמ רעּביא גָארט ךיא
 ךיז טעוװ ןוא (ןיוש ךייַא יז גידנע ךיא) השעמ יד ןערעהסיוא ךיז
 ! ןיּבייא ףיוא עּבמָאּב ַא סָאד זיא רימ ייּב ןוא ,םייהַא ןהעג

 טָאה ,ךילניײשרהַאװ ...ןעגנעה ייּב 4 רימ ןעטלאה עשז ואוו
 ןעמ טָאה טנייה זַא ,רעטעלּב יד ףיוא ןעזעלעג לָאמ ןייא טינ רהיא
 ןעמ טָאה ןעטכענ ,ןעשטנעמ ייווצ טרָאד ןוא םרָאד ןעננאהעג
 ןוא ןעשטנעמ ןעגנעה) ןעשטנעמ יירד טרָאד ןוא טרָאד ןעגנַאהעג
 רהיא ןוא ,(סעיינ ןייא ץלַא ןערָאװעג טנייה זיא רענהיה ןעליוק
 ןוא ךיז טגעיוװ ןוא טציז רהיא רעדָא ? טוהט סָאוו השעמ-תעשּב
 טקנירט רהיא רעדָא ,רַאגיצ רענַאװַאה ןעקַאמשענ ַא ךיז טרעכיור
 טימ ךעלעמעז עשירפ טימ עװַאק זָאלג עטוג ַא השעמ-תעּב רָאג
 סע ןוא ךיז טפרַאװ סע ,שטנעמ ַא טגנעה ןעטרָאד ,יִא .רעטוּפ
 א רערעייא עינָאנַא ןייז ןופ ןעדנוקעט עטצעל יד ןיא ךיז טלעּפַאצ
 םהיא טָאה רהיא סָאװ ,רעשימייה א ,רענעגייא ןייַא ,רעטנַאקַאּב
 ,יֵא ?דניצַא רהיא יו ױזַא ,ןעּבעל טימ פופ ןעהעזעג גנַאל טינ
 טימ ןעּבָאה םינילת סָאװ ,ףונ רעמערַאװ ַא ךָאנ טגיל ןעטרָאד
 טעשטומ ןעטרָאד ,יא ? המשנ יד םהיא ןופ ןעסירעגסױרַא דלַאװג
 סע רָאנ ,ןעּברַאטש רעכיג סָאװ ןעלעוו טלָאװ רע ,שטנעמ א ריז
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 ןעגיוצעגפיוא םוג טינ טָאה ןילּת רעד םורָאװ ,טינ ךיז טברַאטש

 ןעלַאפעגנּפָארַא ןוא ןעסירענּפָא רָאנ ךיז טָאה רע רעדָא ,קירטש םעד

 "ניה יד ייּב ךַאבענ ךיז טעּב רע ןוא ,ןעפעל ןוא טדיוט ןעשיווצ

 עמ ,ןעגיוא ענעברָאטשעגּפָא-כלאה ענייז ןופ קוק ַא טימ רעטכיר

 טנָאק רהיא ?סָאװ ...? רעכיג סָאװ טכער ןייז ןוהט םהיא לָאז

 ךיא ?קנופמ ַא טנעז רהיא ?ןופרעד טדער עמ זַא ,ןעדייל טינ

 ןילַא ןיּב ךיא זַא ,רָאפ ךייַא טלעטש ןוא רהיא יװ ,קנופמ אזא ןיִּב

 טעװ עמ סָאװ ,עגר יד ,םונימ יד טסואוועג ,םוטעמוא ןעכָארקעג

 יד ןעננוטייצ יד ןיא םעדכָאנ טנעיילעג ןוא ,ןעטכירניה םהיא

 ייז עמ טָאה ןעגנַאהעג) יירד יד ןופ רענייא ױזַא יוװ ,גנוּבײרשַאּב

 ןיא רע תמחמ ,טדיוט ן'טימ טלעגנַארעג גנַאל ךיז טָאה (יירד עֶלַא

 םהיא ןעמ טָאה ,(ןייטשמָאּב ןעוועג זיא סָאד) רערעווש ַא ןעוועג

 ןיא םעדכָאנ ןעּבירשעג ןעמ טָאה ױזַא ...ןעננעה טזומעג לָאמ ייווצ

 רימ טינ ,טסייה סָאד ,טנעיילעג סע ןעּבָאה רימ ןוא ,ןעננוטייצ יד

 עּכַאּב רעד ןופ :עזָאר ןוא ךיא רָאנ סָאד ןעּבָאה טנעיילעג ,עלא

 ױזַא ןוא --- ןעטלַאהַאּב רעטעלּב יד רימ ןעּבָאה לעקיניא ן'טימ

 הנמלַא ,הנמלַא רעגנוי ַא ךָאנ טימ טכיירַאּב בוטש יד ךיז טָאה

 ,בוטש רעד ףיוא טגעלעג ךיז טָאה רעיורט ַא ןוא ..,| יירד רעמונ

 טריטסיזקע סע סָאװ ,רעיורט אזט ,רעיורט רעטדיוט ַא ,רעליטש 8

 ,רעיורט אזַא ;רעטרעוװ ןייק טינ ,בראפ ןייק טינ םהיא רַאפ טינ

 םהיא ןעּבײרשַאּב םורָאװ ,םינ ןעמ רָאט םהיא ןעביירשאב סָאװ

 ןופ רעביירש א ןעװ סָאװ ,רעורט טזא ;ןערינאטָארּפ טסייה

 -רעביא םהיא ךיא טלָאװ ,םעד וצ וצ ךיז טרחיר סרעביירש ערעייא

 ןָאק עמ ,טינ ףרַאד עמ סָאװ ,רעיורט אזַא ...! רענניפ יד ןעכַארבעג

 רעד ןיא רָאנ טּבעל ץְּלַא ...ןעדער םהיא ןופ םינ רָאט עמ ןוא טינ

 יירד -- תונמלא יירד .ןעגנורעניארע יד ןיא ,טייהנעגנאגראמ

 ןוא ,סנעּבעל עּבלַאה רָאנ ,סנעּבעל עצנַאג ןייק טשינ .סנעּבעק
 ןופ ןעננאפנא ,סנעּבעל ךעלקיטש רָאנ ,ךיוא עבלַאה ןייק טשינ

 ױזַא ןעּביױהעגנָא ךיז טָאה סנעּבעל יירד יד ןופ סכילטיא .,ןעצבעל
 "רַאפ ןוא -- טונימ א ףיוא ןָאהטענ ןייש א ,שיטעָאּפ יוזַא ,טונ
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 סָאד .אטשינ ןיּב ךיא .טשינ ךיא דער רימ ןופ ...{ ןעדנואווש !
 עצנַאנ ייז טימ סיואיץיז ,גָאט עלַא ןיהַא ךיא העג ןהענ ,טסייה
 טימ ןעכַאז ןענַאמרעד ,געט עכילקילג עגילָאמא ןופ ןעדער ,טכענ
 םעד ןופ ,יניּפ טניירפ ןערעייט ןיימ ןופ ןעטכישעג 'טימ תוישעמ
 יד .סָאװ ,שטיוועזורג ַאשימ דלעה ם'נופ ,ָאריּפַאש ןעכילרהע ןעטוג
 ,ךַאפ ןייז ןיא זַא ,ןעּבירשעג :םהיא ףיוא םעדכאנ ןעּבָאה ןעגנוטייצ
 קעװַא ךיא העג ןהענקעװַא ןוא = ,,,ינעשז ַא ןעוועג רע זיא ,עימעכ
 ,סָארדרַאפ ַא טימ ,ץרַאה טניטחעוועצ ַא טימ לָאמ עלַא טרָאד ןופ
 ןיימ טלעיּפשרַאפ ךיא בָאה סָאװ רַאפ :ןײלַא ךימ גערפ ךיא ןוא
 רעלהעפ דעטשרע ןיימ ןָא ךיז טביוח ואוו ?שירַאנ ױזַא ןעּבעל
 ,יירד עַלַא יז ךיא ּבָאה ּבעיל זַא  ?רעטצעל רעד ןייז טעװ ןעוו ןוא
 טָאה יירד יד ןופ .עדעי ןוא ,יירד עלא רימ ייז ןענעז רעייט ןוא
 ןופ רעכילטיא ןוא ...ךיוא טציא ךָאנ רשפא ןוא ,עניימ ןייז טנָאקעג
 .ןעפרָאװעגנָא יא ,גיטיונ יא ,גירעּביא יא ,ּבעיל יא ךיא ןיּב יירד יד
 ךיא םָאֹל ןוא ,ךשוח ךיז טוחט ,ןעמוק טינ גָאט ןייא ךיא םָאל ןוא
 טושּפ ,חלשמ ךימס ייז ןענעז ,העש עּבלַאה עגירעּביא ןייֵא ןעציז
 ייז ,ןיהַא ןענַאד ןופ טשינ ןעוהט .געוו םעד ןעמענ רימ ןעסייה
 ןענַאז ,ןעטלאהריפ סיּפע ייז ךיא םִאֹל .ןענערפ טינ ךימ ןעלָאז
 ךיא רעוו --- ,ןעשימניירַא ךיז םוטעמוא בעיל ּבָאה ךיא זַא ,ייז
 גאז ןוא ץַאק רעד טימ ךימ סילשרַאפ ןוא קעװַא-ףיול ןוא סעּכ ןיא
 ,ןענָאז יז לָאז ,ןעגנילק רימ וצ ןעמ טעוו רעמָאט זַא ,טסנעיד רעד ןָא
 וצ ךימ םענ ןוא ,ןערהאפעגקעװא ןיּב ךיא זַא ,ָאטינ ןיּב ךיא ןַא
 גיטיירד-וא-סּכעז ןיוש ךובענַאט א רהיפ ךיא ,ךוּבעגַטט ןיימ
 ! ןייז רעכיז ןיוש טנָאק רהיא ;ךוּב סעטנַאסערעטניא ןייֵא ,רהָאי
 גנא7 יוזא .םענייק ראפ טשינ ,ךוּב סָאד ךיא רהיפ ןיילַא רימ ראֿפ
 ןעּבָאה וצ הטרעוו זיא יז גנאל יו ,ערעייַא רוטַארעטיל יד טקנערק
 לָאמ8 סָאד ךיא לעוװ ,ןייז ןָאק ,ךייא ! ךוּבעגַאט ןיימ יו ,ךוּב אזא
 גיוט סָאװ ןוא ..,טשינ טלעג ןייק רַאפ --- ןעדעדנַא ןייק ,ןעזייוו
 ןָא רימ ןעט טּפָאלק ,העש עּבלַאה ןייק קעװַא טינ טהעג סע ,ךייא
 זיא תונמלַא יד ןופ ?עדיימ סָאד , -- ?? סע זיא רעװ, .ריט ןיא
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 -- "4 ןעגָאז רהיא ןעמ לָאז סָאװ .נָאטימ םוצ ןעפור ךייַא ןעמוקענ

 ."ןהעג וצ דלַאּב םוק ךיא זַא ,טגָאז

 רעּבעיל ןיימ ,ןעגָאז רעטציא סיּפע רהיא טעוװ סָאװ ?ונ

 רהיא ...? עיגָאלָאכיסּפ רעייֵַא טימ סיּפע ךיז טרעה סָאװ ? ץירּפ

 ףרַאד ךיא .ךייַא טימ ךיוא הענ ךיא ,טמוק ? ןהעג ךיז טּפָאה

 "נָא לעװ ךיא ,רָאנ טנעמָאמ ןייא ,תונמלַא יירד עניימ ייּב ןייז

 טרָאד ךימ ןָאק ךיא םורָאװ ,ןעסע ץַאק רעד ןעּבעג ָאד לָאז עמ ,ןעגָאז

 ,?שַאלַארעי, ןיא ןעלעיּפש רימ ,לָאמַא ךיוא גָאט זיּב ןעציזרַאפ

 טלָאז רהיא ןוא .רימ ןעלעיּפש טלעג ןיא .,סנַארעּפערּפ ןיא לָאמַא

 ןעטכעלש ַא טבַאמ עמ ןזַא ןוא !ןעניוועג ֿליוו רעדעי יו ,ןעהעז

 ףיוא ךיא טשינ ,רימ ףיוא ייז טינ ,דובּכ ןייק טשינ ןעמ טנעל ,ננאג

 ןיּב ,ןעטרָאק ןיא גנַאג ןעטכעלש א טכַאמ רעצימע זַא ,רימ ייּב .ייז

 ,לשמל ,טײדַאּב סָאװ ! ןעסיירעצ ,ןייז סרוד םענעי לעּכַאּפַאק ךיא

 טכַארט רהיא סָאװ ,רימ טּביױלג ,סייו ךיא ?לעכיימש רעיא

 ! עּבַאּב רעייַא ןופ ךַאל ןוא ,ךרוד ןוא ךרוד ךייַא ןעק ךיא .דניצַא

 ילעּב ַא ,רוחּכ רעטלַא ןייֵַאה :רימ ףיוא דניצַא טכַארט רהיא

 ..."ןסעּכ

 .תונמלַא יירד עּכַא ןאּכ דע



 :ןעוו טטנאאיטטל8
 עוו

 ארעיוויר רעד ןו

 ,1909 רהָאי ןיא ןעהירשענ





 ארעיוויר רעד ןופ

 טינ ךימ רהיא טְלָאָי --- ?ַארעיוויר, סעכלעזַא זיא סָאוװ ---

 ױזַא ,טסואוועג טינ ?ָאמנייק םעד ןופ ּבָאה ךיא יו ױזַא ,ןעגערפ
 ךיוא ךיא טלָאװ יאולח ןוא .ןעסיוו טינ ןופרעד רהיא טלָאז
 טסייה סָאװ ,ןעסיוו טליוו רחיא ,ץרוק  .טסואוועג טינ ןופרעד

 ,דישז, :רעטרעוװו יירד ןיא ןעגָאז ךייֵא ךיא לעװו ?"ַארעיוויר,
 ןיא ?עטרע ןימ אזא ןיא סָאד --- ַארעיװיר ?! ישָארה יַאװַאד
 טלעג ןעסערּפ וצ טכַארטעגסיױוא ןעּבָאה םיריוטקָאד סָאװ ,עילַאטיא
 רעד .רעטיול גידנעטש ןעטרָאד ןיא לעמיה רעד .,םלוע םיייּ
 רָאנ .ענענייא יד ךיוא ןוז יד .זנוא ייּב סָאװ ,לעמיה רענענייא
 טלוד ,טשיור רע ,ךיז טפראוו רע ! תונּכס --- טעשטוקעד םי רעד

 סָאװ רַאּפ ,,טלענ ןעלחָאצ ןייא ןיא טלַאה רהיא ןוא --- קידָאּפס ַא
 סָאװ ,ָא ראפרעד טָא .טשינרָאנ עֶלָאג .טשינרָאנ רַאפ ?טלעג

 -=-- ?ַארעיװיר, ןעדערנייַא טזָאלעג ךיז טסָאה ןוא המחּב א טזיּב וד
 הירב א טייז ,הּברדא ,םורָאװ .טלהָאצ רהיא ןוא - ,טלענ ל?הָאצ
 ?ףייַא טימ ךיז טגעירק עמ ,טניימ רהיא !טינ טלהָאצ ןוא

 נידנעשוק .ןעטוג טימ אקוד !הלילח ? תונויזּב .? יירעלדיז

 עניזָאד יד ,ָאי יז טָאה הלעמ ןייא .המשנ יד ךייַא ייּב וצ ןעמ טמענ
 טרָאד זיא'ס -- ןענעקיילּפָא טינ ןעמ ןָאק תמא םעד -- ?ַארעיוזיר
 .רעגיצניוו ךיז טסוה ,ןעמ טנָאז ,םערָאװ זיא'ס זַא ןוא .םערָאװ
 יִאס .רהָאֹי ניכעלייק ץנאנ ַא ,גידנעטש טרָאד זיא םערַאװ ןוא
 ַא ?5כש רעד ןזיא סָאװ ,טניימ רהיא ,רעטניוו יַאס ,רעמוז
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 ? סָאװ זיא ,ןכּב .םערָאװ זיא ,טמערַאװ ןוז יד ;?כש רעטסָארּפ
 ייז ןעגָאז .טלַאק טינ ךיוא זנוא ייּב זיא ,סיוא טונ טצייה עמ זַא
 .טפול עטכעלש ןייק טינ ןיא טפול יד ,תמא ,"טפול , --- רעּבָא

 ,טקעמש טפול יד טינ .םימשּב טימ יו ,טכעלש טינ טקעמש עס
 ךיא סייוו ,ןעצנַארַאמ טרָאד ןעסּכַאװ סע .ןעקעמש ןעצנַארַאמ יד
 ,זיא טפול ,ןיהַא שזַא םעד פעילוצ ןערהָאפ ףרַאד עמ יצ ,טינ

 ייּב ןעפיוק ןעמ ןָאק ןעצנַארַאמ ןוא .םוטעמוא ןאהרַאפ ,ךיז טכַאד
 טינ זיא טפול וצ טפול זַא ,םיריוטקָאד יד רעּכָא ןעגָאז .,ךיוא זנוא
 .טלייה ,םימשּב טימ טקעמש סָאװ ,ייז ןענָאז ,טפול יד ךיילג

 -קָאד סָאװ עלַאמ רָאנ ,סע טסייה םיריוטקָאד יד ,ייז ןעגָאז ױזַא
 רעד ףיוא סָאװ ,םי רעד זַא ,ןענָאז ייז יאמ7 !ןענָאז םיריוט

 טינ ךייַא לע ךיא 4 ןעטייקפאלש עלַא סױרַא טהיצ ,"ַארעיוװיר,
 רימ ייַּב .ןעטייקפַאלש סױרַא ןעצימע ייּב רע טהיצ רשפא ,ןענָאז

 ץיגרע טָאהעג ּבָאה ךיא ואוו ןעניױוצעגסױרַא טָאה רע זַא ,ךיא סייוו
 יד יו ,םי רעד ױזַא טינ ןוא !םי רעניזָאד רעד טָא ,ןעשָארג ַא

 ַא "ַארעיוויר, רעד ףיוא טקישענוצ טָאג טָאה ריס .,םיריוטקָאד
 ,טסייה סָאד !ונדונ -- ?ןענָאז ךייא ךיא לָאז סָאװ ,רעטקָאד

 ןוא ,דיא ַא אקוד ,שטנעמ רעכילּבעיל ץנַאנ ַא וליפא רע זיא ױזַא

 ױזַא ןוא ,ךייַא טימ ךיא יו ,שידיא טדער ! דיא ַא רעסָאװ ךָאנ

 רָאנ .היחמ ַא רָאנ --- גידסעמיצ ,נידלעדורטש ,גידלענוק ױזַא ,סיז
 ייּב סָאװ ,ךייַא טלהָאמ !סָאד טּפַאצ יוא ,ןעּפַאצ סע ןָאק טלענ
 ּבָאה ךיא !טרָא םעד ןעפָארטעג ! ןעּפַאצנָא ןיוש ןעמ טעוװ רימ

 זיִּב ןערהיפ טזָאלעג ךימ ּבָאה ןוא ,רהיא טרעה ,ןעוועג בשיימ ךימ

 ןעמעוו טימ ,ןעהעזעגסױרַא דלַאּב ּבָאה ךיא .טונימ רעטצעל רעד

 .גידנעסיווטינ טכַאמעג ךימ ּבָאה ךיא רָאנ ,ןוחט וצ ּבָאה ךיא
 ךימ טנערפ ,סיוא ךימ רע טרעה תליחּת .,ּפַאצ --- ןעּפַאצ טסליוו

 טימ ,ךעלרעּפעלק טימ ןוא ךעלרעמעה טימ סיוא ךימ טּפַאט ,סיוא
 .ןעגרָאמפ ןעמוק ריס טסייה ןוא ,ךעלרהער םימ ןוא ךעלּביירט

 ,רעטקָאד ררעה ,טינ לעּביארַאפ ןייק טָאה, :םהיא ךיא גערפ

 "? טיזיוו ן'רַאפ ךייא טמוק סָאװ ; םיגחנמ עגיה יד טינ סייוו ךיא
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 סענעשעק יד ןיא טנעה יד טלַאה ,ןעלירּב יד ךרוד רימ ףיוא רע טקוק
 ךיא טכַארט ."רעטעּפש ןייז טעװ סָאד2 :רימ וצ טכַאמ ןוא

 םוק ךיא ..."רעטעּפש זיא ,רעטעּפש טסליו .ט'לעוּפ'עג, :רימס

 ,טרעהענסיוא :ענענייא סָאד לָאמ ַא רעדעיוו -- ןענרָאמ ןהענ וצ

 רימ רע טסייה -- טּפָאלקעגסיױא ןוא טּפַאטעגסיױא ,טנערפעגסיוא

 ףךיא נערפ .ןעצירּפשנײרַא רימ רע טעװ ,ןעגרָאמרעּביא ןעמוק
 טמוק סָאװ ,רעטקָאד ררעה ,טינ לעּביארַאפ ןייק טָאה :םהיא

 םוק .רעטעּפש זיא ,רעטעּפש ."רעטעּפש, :רע טגָאז ??ךייֵא

 דימ טסייח ןוא ןיירַא רימ רע טצירּפש ,ןענרָאמרעּביא ןהענ וצ ךיא
 ןהענ וצ ךיא םוק .,שזַאסַאמ ןעכַאמ רימ רע טעוװו ,ןעגרָאמ ןעמוק
 סָאד ,שזַאסַאמ רימ רע טכַאמ ,שזאסַאמ ןעכַאמ רימ לָאז רע ,ןעגרָאמ
 ױזַא ,סטכעצירּפשנײרַא עניטכענ סָאד ןייֵא רימ טּבייר רע ,טסייה
 רימ רע טעוװ ,ןענרָאמ ןעמוק רימ טסייה ןוא ,ןהעטשרַאפ ןעמ ףרַאד
 טמוק סָאװ, :םהיא ךיא נערפ .,ןעצירּפשנײרַא לָאמ ַא רעדעיוו
 עֶלַא ,רעטעּפש זיא ,רעטעּפש ."רעטעּפש 3 :רע טנָאז "7 ךייַא

 "נײרַא גָאט ןייא :נָאט א רעביא גָאט ַא ,המכח ענעגייא יד לָאמ
 .סטכעצירּפשנײרַא סָאד ןעּבירעגניַא גָאט ןערעדנַא םעד ,טצירּפשעג
 וד טסליוו ,ךשפנ-חממ ,לעדניווש רעד ןעלעפעג טינ דלַאּב רימ זיא
 וד טספרַאד סָאװ וצ .סיימש --- רעטיר ייווצ טימ ןעסיימש ךימ
 ףרַאד ןעצירּפשנײרַא ףיוא זַא ,סָאד טהעטש ואוו ?ןעהיצ ךָאנ

 סטכעצירּפשנײרַא סָאד ןעּבײרנײַא ףיוא ןוא גָאט ןערעדנוזַאּב ַא ןעמ
 רעכיילג זיא'ס זַא ,רימ ךיז טכַאד ?נָאט ןערעדנוזַאּב ַא רעדעיוו

 ּבָאה טֶא :בייחתמ ךָאד ןיא לכש רעד .םענייאניא ןעכַאז עדייּב

 אלא ,ןעּבירעגנייַא סע ריד ךיא ּבָאה טָא ,טצירּפשעגניײרַא ריד ךיא
 וד זַא ,טשּפ םעד ןענרעל רימ ןעפראד ? עינָאמערעצ ? ןעד סָאװ

 רעמָאט ? טשינ רָאג ךיז טּפַאצ רשפא ,יִא !ּפַאצ ? ןעּפַאצ טסליוו

 טויב ?ךימ טסייוו וד 4? ךימ טסנעק וד ? ןענַאװ ןופ ָאטשינ זיא
 ...1 טלעג ןיימ טלהעצעג טסָאה ? ענעשעק ןיא רימ ייּב ןעוועג

 ןיירַא רימ רע טקיש ,שדוח א ןעגנַאנעגקעװַא זיא'ס הוה ךֹּכ
 יד ןיא ןערָאװעג רעטסניפ רימ זיא גנונעכער ַא טסָאּפ רעד ךרוד
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 ןעלהָאצַאּב ךיז רע טסייה סטכעצירּפשנײרַא ןעדעי רַאפ ,ןעניוא

 -- ןעקנַאװפ יד ףיוא טלעג ןעמ טּפַאצ טרָאד --- ןעקנַארפ ןחעצ

 -נַארפ ףניפ -- סטכעצירּפשנײרַא סָאד ןעּבײרנייַא ןעדעי רַאפ ןוא

 ןעמ ןָאק עיצארוק ןימ ַאזַא ןופ !גנונעכער ַא ןופ השקשינ .,ןעק

 טוהט סָאװ -- ןעווענ בשיימ ךימ ךיא בָאה ! דלָאנ ןיא ןהעג יקַאט

 ןעבָאה טייצ ךיא לעװ סָאד ?םהיא טימ ןענניד ךיז ?ןעמ
 לָאז סָאװ וצ טנייה ,םכח רעד ,טינ רע טנָאמ ןענָאמ זַא .,רעטעּפש

 גָאט ט ,ןעננַאגעג ןיּב ךיא יו ,םהיא וצ ךיא הענ ?ןעּפאח ךימ ךיא
 ןוא .טצירּפש רע ןוא ,העג ךיא .טצירּפש רע ןוא ,גָאט א רעביא
 ןיא ,טינ טהעז עמ יו טשרָאקַא .,רעטניוו רעד קעװַא זיא ױזַא טָא
 ,טנוזעג ןיא זַא ,טרפּב| ,םיהַא ןערהָאפ חּכמ ןערעלק טייצ .םירוּפ
 .גיד'חשסשינ ץנַאג ,גיד'השקשינ ךיוא ךימ ךיא ?חיפ ,טָאג קנַאד

 טינ רעטייוו יאולח --- 4 ןענעקייל ךיא לָאז יאמ? --- ןעגָאז ןָאק עמ
 ,סע טסייה ,ןעמ ףרַאד ,טינ רועיש ןייק טָאה רעסעּב ;רענרוע
 ! םייחש ןערהָאפ ןוא רעטקָאד ןענולק ן'טימ ןענעגעזענּפָא ךיז ,םינּפַא

 ,רעטקָאד ררעה ,ױזַא ןוא יױזַא, : רעטקָאד םוצ ןהעג ֹוצ ךיא םוק
 :ךיא גָאז .'טייהרעטנועגג :רע טגָאז ."םייהַא רהָאפ ךיא

 ךיז ןעלהָאצעצ ךָאד ףרַאד עמ ?ננונעכער רעד חּכס ןוא ?ונ,

 ,ןעלירּב יד ךרוד רימ ףיוא רע טקוק ..."? ןיינ יצ ,ךיוא ךייַא טימ

 יו ??ונ, :רימ וצ טכַאמ ןוא סענעשעק יד ןיא טנעה יד טכַאז

 ןֶא ףימ ךיא ףֹור 4 העינמ יד ןעד זיא ןעמעוו ןיא :טדער רענייא
 רעדייא .רעטקָאד ררעה ,טינ לעּביארַאפ ןייק טָאה, : םהיא וצ

 ןעלהעצרעד ךייַא ךיא טלָאװ ,ןענעכערעצ ךייַא טימ ךיז ןעלעוו רימ
 : ריס וצ רע טכַאס .,,?טייצ טָאה רהחיא ףיוא ,השעמ א רעהירפ

 ."טלהעצרעד ,עגנַאל ןייק טשינ ּביוא רָאנ ,טינ ךיא ּבָאה טייצ ןייק ,,

 : השעמ יד םהיא ?העצרעד ןוא קעװַא ךימ ךיא ץעז

 ,טָאנ קנַאד ,דיא א ךיא ןיּב ,ךיא נָאז ,ךימ טהעז רהיא יו,
 ןעלָאז ףניפ ,ךיוא ךיא ּבָאה ,טָאג קנאד ,רעדניק ןוא .ךיז ױזַא

 ,רעדניק עליואוו אקוד ייז ןופ רעיפ ןענעז ,ןהיז ףניפ .,ןייז טנוזעג
 זור רעד א -- ,טכַאדעג ךייא רַאפ טינ ,רענייא רָאנ ,ענעטָארעג
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 טכעלש א .קעל א טשינ א --- ןענרעל טלָאװעג טשינ .סָאװ טסייוו

 --- ןשקע טעד ןעגָאלשסיורַא טלָאװעג ,ט'תיממ'עג ,טע'גרח'עג .דניק
 טוהט סָאװ .דניק טכעלש ַא ,ןעזייב טימ טינ ,ןעטוג טימ טינ ןיא

 .'הכאלמ-לעב ַא רַאפ םהיא ךַאמ, :עניימ רימ וצ טגָאז ? עמ
 וד זַא !עשז סָאװ, "?! םיאנוש עניימ ענושמ 4? הכאלמדלעּב ַא,
 ךיא ,רעהַאןיחַא 74 רעסעּב ןייז טעװ ,ןענע'גרה'רעד םהיא טסעוו
 -לעּה ַא וצ ּפָא םהיא בעג ןוא ךיא העג .,טכערעג זיא יז --- העז
 ףיוא .םהיא טימ ךימ גנידַאּב ןוא ,רעדיינש ןעטסעּב םוצ ,הכאלמ
 ,טישכת םעד ,םהיא ךייַא טָאנ, :רעטרעדנוה יירד רַאפ רהָאי יירד
 -עצ ךימ ּבָאח'כ ןוא ...,"הכאלמילעב ַא רַאפ םחוא רימ טכַאמ ןוא
 יירד ןופ ךשמ א ןיא זַא ,שוריפּב ,רעדיינש ןעגיזָאד ן'טימ ,ןעּבירש

 ןוא ,הכאלמ-לעב ןעניטרַאפ ַא רַאפ ןעכַאמ םהיֵא רע ףרַאד רהָאי
 -קעװַא .רעטרעדנוה יירד רַאפרעד ןעלהָאצניַא םחיא הרַאד .ךיא
 ײֹּפִא ,ןעמוקעג זיא רעדיינש ןיימ -- רהָאי עטשרע ּסָאד ןעגנַאנעג
 -סעװַא ,ןייפ .ןעבירשעצ ךיז ,רעטרעדנוח ןעטשרע םעד ןעמונעג
 -ֹּמִא ,ןעמוקענ זיא רעדיינש ןיימ --- רהָאי ערעדנַא סָאד ןעגנַאגעג
 -קעװַא .ןייפ .ןעבירשעצ ךיז ,רעטרעדנוה ןערעדנַא .םעד ןעמונעג
 טראוו ךיא ָאטינ זיא רעדיינש ןיימ --- רהָאי עמירד סָאד ןעגנַאנעג
 תהענ ?שעמ יד ןיא סָאװ .ָאטינ --- ייווצ טראוו ךיא  .ךָאװ ַא
 ףהיא טנעז סָאװ רַאפ ,טייח בר :רעדיינש ןייס ןוצ קעװַא ךיא
 רע טכאמ ?? רעטּרעדנוה ןעטירד ן'כָאנ ,ךיא גָאז ,ןעמוקעג טשינ
 ףעד, ?74?כש רעד זיא סָאװ, ."טינ רימ טמוק סע, : רימ וצ
 טנָאז ,יירעדיינש רעזנוא ,לכש רעטסָארּפ א זיא ,רע טגָאז ,קכש
 .ףראד ,רע טגָאז ,רעדיינש א :ןעטקנוּפ יירד ןופ טהעטשַאּב ,רע
 ףראד ,סנעטייווצ .הכאלמ יד ,סנעטשרע ,ןענָאק
 זַא ,רותי ?עקיטש ַא לָאמַא ןעמענרעטנורַא ןענַאק ,רע טגָאז ,רע
 ,הבנג ןעּפורנָא ,רע טגָאז ,סָאד רהיא טליװ ,רעּביא טּביילּב סע
 ,רע טנָאז ,סנעטירד ,ןוא .טליװ רהיא יװ ,ןָא סָאד טפור
 לָאמַא ,םע טסייה ,ןעמענ ,ןעקנירטסיוא ןענָאק רעדיינש ַא ףרַאד
 ןעטקנוּפ ייווצ ףיוא זיא ,ןעּפנַארּב לעסיּב ַא ,בוט-םוי ַא רעטנוא
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 הע ,טסייה סָאד .הכאלמדלעּב רעגיטרַאפ ַא ,רע טנָאז ,ןהוז רעיא

 ,ךיז רע טעוװ ןעּפנָארּב לעסיּב ַא טימ ןוא ,בנג ַא ןופ השקשינ ןיא

 --- הכאלמדלעּב ַא רָאנ .םירוּכש עלַא טימ ןעכיילגסיוא ,רע טנָאז

 טנייה .ןעּבעל טעװ רע ?ייוו ןייז טינ רע טעוו ,רע טגָאז ,סָאד

 ..."4 רעטרעדנוה ַא רימ טמוק סָאװ רַאפ
 ןעגעקַא , : רעטקָאד רעד ריס וצ טכַאמ ,השעמ יד טרעהעגסיוא

 ,םעד ןעגעקַא, "7? דער וצ ןעמוקעג סָאד זיא ,סע טסייה ,עשז סָאװ

 ,סע טסייה עירָאטקָאד ,ךיא נָאז ,הכאלמ רעיא סָאװ ,ךיא גָאז

 ,ןייז ףרַאד עמ :ןעטקנוּפ יירד ןופ ,הכאלמ עדעי יו ,טהעטשַאּב

 ןעמ ףרַאד ,סנעטייווצ .רעטקָאד רעטונ ַא ,סנעטשרע
 ףרַאד ,ךיא גָאז ,סנעטירד ,ןוא .,רשוי טימ שטנעמ ַא ןייז
 עט ש ר ע יד ןופ טקנוּפ רעכלעוו .טלעג ןעכַאמ ןענָאק רעטקָאד ַא

 ,ךיא גָאז ,סָאד -- רעּבירַא ךייַא ייּב טנעוו סע ןעטקנוּפ ייווצ

 ,ךיא נָאז ,טנעז רהיא רעטקָאד ַא רַאפ סָאװ רָאנ .טינ ךיא סייוו
 ןוא .רהָאי ַאזַא רימ ףוא -- ןעכאמס תונוּבשח ףיוא
 ...ןעגניד ךיז רימָאל --- טלעג ןיימ ,חרוחס רעיא ,ךיא גָאז ,רעטציא

 לעיפיוו ,םיאנוש ערעזנוא תוּכמ ?עיפ ױזַא ,ךיז טהעטשרַאפ

 ,רָאנ ,?לעטירד ייווצ ןופ רהעמ םהיא ייּב ןעסירעגּפָא בָאה ךיא
 טָאלנ לָאז ךיא םורָאװ ,הטרעוו טינ ךיוא סָאד זיא'ס ,רימ טּביולנ
 -ַאֹּב ןייז רימ לָאז'ס ןוא ,ןוחט טשינרָאג ןוא םייה רעד ןיא ןעציז

 םָאװ טנייה -- ןערָאװענ טנוזעג יַאס יװ יאס ךיא טלָאװ ,טרעש
 ? "ארעיוויר , יד רימ ןיא
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 ו

 ןוא ?לעטיג טסייה סָאװ ,הנמלַא ןײא ענידיא א יוזַא יװ ,השעמ ַא

 טייברַא ערעווש רהאי יירד דָאנ טָאה ,ייט ס'יקצַאסיװ טימ טלעדנַאה

 ריתידב רהיא טעװעטַארעגסױרַא ףוס:ײכיףוס עמוד רעטירד רעד ןיא

 ןוא ,רוסידֲאּפ עיװטסטוסירּפ עצנַאנ ַא ןעבעגעגקעװַא ,טסנעיד ןופ

 .שטיוװװעקשירוּפ ןעמָאנ םעד סטרָאטש ןיא ןעמוקַאב רעבירעד

 .ןײלַא רהיא ןופ יקַאט םעטא ןייא ןיא טלהעצרעד

 .1911 רהְאי ןיא ןעּבירשעג





 .שטיוועקשירוּפ לעטינ

 ףיוא יוװ ,ןעּביולקעגפיונוצ סע ךיז טָאה עמ יו ,רָאנ טהעז ---
 .רעסַאװ ןיא ץלַאז יו ,ןעדיא ,ךייא טהענעצ ! רעדנואוו זייב ַא

 -רעד טשינ טעוװ עמ ןוא סעידעמָאק ןייק ןעזייװַאּב םשינ טעוו עכ
 ךימ טָאה עמ .דירַאי א לעמיה ן'פיוא ,תוישעמדאּבּב ןייק ןעלהעצ

 סָאװ ,םעכייל-םולש ַא רענייא סיּפע ןַאהרַאפ ןיא ָאד זַא ,טגָאזעגנ

 ,םעכייל-םולש רעד טָא יקַאט ןיילַא רהיא טנעז סָאד טָא .טּביירש
 טשינ רָאג ךייַא לָאז טנַאה יד ,יקַאט עשז טּביירש - ? טּביירש סָאװ

 ,ןעביירשַאּב רהיא טלָאז טדָאטש עצנַאג יד ,גידנעּביירש ןוחט העוו
 .טנעידרַאפ רֶשֹּכ סע ןעּבָאה ייז ,השקשינ ,ּפָארַא זיּב ןעּביוא ןופ
 ןעּבָאה סָאװ ,טָאנ ןופ םיסחוימ יד ,םידיגנ יד --- טּפיוהרעד ןוא
 ןופ ןערָאװעג ןעמַאשַאּב זיא טלעוו עצנַאג יד זַא ,טדערעגנייַא ךיז
 ,ןערעוו טצרַאװשרַאפ ןוא ןעווערָאה ןעפראד ריס .ןענעווטרעייז
 ןופ ןוא תורצ עֶלַא ןופ טלעג רַאפ ןעפיוקסיוא ךיז ןעלעוו ייז ןוא

 סָאװ ,הנמלַא ןייֵא ענידיא ַא ןופ קזוח ןעכאמ ךָאנ ןוא ,תוריזנ עלא
 פעטש ייט ס'יקצַאסיװ וצ-לעטש ךיא = ,ייט ס'יקצאסיוװ ןופ טּבעל
 ןופרעד ןוא ,ןעלהָאצסיױא ףיוא רעזייה עשיּתּבח-לעּב עלַא ןיא וצ ךיא
 -וב ?עקיטש ןייא ,דניק ןיימ טימ טיורּב פעקיטש ןיימ רימ ךיא-חיצ
 רַאֿפ ןעמענקעװַא ריס .ייַּב טלָאװעג סָאד טָאה עמ סָאװ ,דיחי
 -רַאֿפ ךיז ןָאק סע סָאװ ,ןענרָאה סָאד טנעמ רהיא .,דניז עדמערפ
 6 זיא טלעוו יד טניז זַא ,טכאד רימ  .טלעוו רעד ףיוא ןעפיול

 -ןייא ןעמענוצ לָאז .עט ןַא ,ןעפַארטעג טשינ ךָאנ ךיז טָאה ,טלעוו
 סי 5
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 ייּב ,ןערהָאי ערעטלע יד ףיוא קַאמרָאק ַא ,דיחידזּב ןעניצנייא-ןוא

 יקצָאסיװ ךָאנרעד ןוא טָאג רעהירפ סָאװ ,חנמלַא ןייֵא עמַאמ ַא

 טסייה ץלַא .טלעוו רעד הוא טּבעל יז זַא ,ןעמהירַאּב ךיז יז ןָאק

 סָאװ םורָאװ .טּבעלענ ךיוא טסייה ןעּברָאטשעג טוג ,טּבעלעג

 -גָאק עניטנייה ייּב ,טגָאזעג סנייטשמ ,ייט טנופ ם'נופ ןעמ טָאה

 םורַא רע טגָארט ,ןַאמערָא ןייֵא דיא ַא ץיגרע ואוו זַא ,סעיצנערוק

 .ןעסיימש ךיז ןעמ ףרַאד .ןעפיוקרַאפ ןצ ייט רעזייה יד רעביא

 זַא ןוא ,ןהעצפופ ּפָארַא ךיא ףרַאװ ,ןהעצ ּפָארַא-טפרַאװ רענעי זַא

 ןיא טענַאװ זיּב .גיצנאװצ ךיא ףרַאװ ,ןהעצפופ טפרַאו רענעי

 רעטיּב ! יקצָאסיװ טשינ ךָאד ןיּב ךיא ? ןעפרַאװ וצ רועיש רעד

 "םױרַא רעצנַאג רעד ?ןערעלק רהיא טלָאז סָאװ ,טדיוט רעד יו

 ךיא .השמ ןיימ ,רעטלע רעד ףיוא קַאמרָאק ןיימ ןיא רעניימ קוק

 סנייטשמ ,השורי ַא ןַאמ ןיימ ןופ ,דיחידןּב ?עקיטש ןייא גָאמרַאפ

 .ןעגָאלקַאּב טשינ ךימ ןָאק ךיא ,דניק ליואוו ַא רהעז וליפא .,טגָאזעג

 ןענרעל רָאנ ,תולעמ עלַא טימ ,רעטַאלג א ,רענעש ַא ,רעטנוזעג א

 ? טלָאװעג טשינ ,רהיא טניימ ,ױזַא יו .טלָאװעג טשינ רע טָאה

 ,ךיא גָאז ,ןייז טעוו סָאװ .םהיא קָארּב שטָאה ,םהיא קַאה שטָאח

 ןענעװַאד ,טשינ ןעּביירש ,טשינ ןענרעל זַא ,השמ ,תילכּת רעד

 !רעגעלשטניה ַא רָאנ ןייז וצ סיוא ריד טמוק --- ,טשינ ךיוא

 "קעװַא םהיא ּבָאה ןוא ןעגנַאנעג ךיא ןיִּב ?טנַאװ יד טרעפטנע

 ן'טימ טדערעגּפָא ןוא ,רעדיינש ַא וצ ,הכאלמ-לעּב ַא רַאפ ןעּבענעג

 ױזַא זיא .יירעדיינש ןענרהעל םהיא לָאז רע זַא ,שוריפּב רעדיינש

 ייַּב טקוקעגנָא רע טָאה ױזַא ,םעדָאפ-לעדָאנ ַא ןָא-טקוק רהיא יו

 ן'טימ ךיז ןעגָארטעגמורַא טכַאנ יװ גָאט .,םעדָאפ-לעדָאנ ַא םהיא

 רעדָא ,סילפָאטרַאק ןעלייש ןירעדיינש רעד ןעפלָאהעג רעדָא ,דניק

 סָאד --- לעסערּפ סָאד ןעמערַאװנָא .עצינומָאּפ יד ןעגָארטעגסיױרַא

 יַּפִא םהיא ּבָאה ןוא ןעגנַאגעג ךיא ןיּב .היכז א ןעוועג ןיוש זיא

 ּבָאה .רעטסוש ַא וצ ןעּבעגעגקעװַא ןוא רעדיינש ם'נופ ןעמונעג

 טשינ סיּפע רעמָאט סָאװ ,ןלזנ ַא ,חצור ַא ףיוא ןעפָארטעגנָא ךיא

 םעד ןענָאלשעצ ןוא ּפָאק ןיא רעמַאה א ןעפרַאװ ךייא רע ןָאק ,ױזַא
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 רעטסוש ם'נופ ןעמונענוצ םהיא ּבָאה ןוא ןעגנַאנעג ךיא ןיִּב .חומ
 טציז סָאװ ,לזמ-םילש ַא רעדניּבנייַא ןייַא וצ םהיא ןעּבעגעגּפָא ןוא
 .ןעגיוא יד ןיא טייּברַא לעקיטש ןייק ןַא טשינ טקוק ,הסנרּפ ןהִא
 ןוא ?זמ-םילש םעד רעדניּבנייַא ם'נופ ןעמונעגּפָא םהיא ךיא בָאה

 ,פומ-םילש ןערעסערג ַא ךָאנ ,רעכַאמרענייז ַא וצ םהיא ןעּבענענּפָא י
 יזַא ,ילַאק ייז טכאמ רע רָאנ ,סרעגייז טכיררַאפ רע טשינ סָאװ
 רימ לָאז רע זַא ,ךיא ףרַאד עשז סָאװ ,טדָאטש ןיא עֶלַא ןעגָאז
 ןעמונעגּפָא םהיא ךיא ּבָאה ?עקילַאק ַא רַאפ ןהוז ןיימ ןעכאמ
 רע ,רעלקומש ַא וצ ןעּבעגעגּפָא םהיא ּבָאה ןוא רעכַאמרענייז ם'נופ
 ּבָאה ךיא ןוא ,סע טסייה יירעלקומש ,ןעהערד ןענרהעל םהיא לָאז
 ייווצ ףיוא ,סע טסייה רעלקומש ן'טימ ,ןעּבירשעצ םהיא טימ ךימ
 ,טסיזמוא ןעהערד םהיא רע ףרַאד רהָאי ייווצ ,טסייה סָאד ,רהָאי
 ,ןעהערד טונ ןענָאק ןיוש טעװ רע זַא ,רהָאי ןעטירד ן'פיוא ןוא
 ,ןעפלָאהעג רימ טָאה טָאג ןוא ,ךיוא ןענעידרַאפ סיּפע ןיוש רע טעוװ
 טָאה סָאװ ,הכאלמילעּב ןעטכער ַא ףיוא ןעמָארטעגנָא ּבָאה ךיא
 טנערהעלעגסיוא רעבָא רע טָאה רַאפרעד ,קנורט םעד בעיל ליפא
 .ךייַא טימ דער ךיא יו ,רעגיצניוו ךס ַא ןיא ןעהערד ןהוז ןיימ
 ןייא ןיא ןיא השמ ןיימ ןוא ,טעּבוילַאּפ םהיא טָאה טייּברַא יד
 ךימ טמוק סָאװ רָאנ ,רעלקומש ענלָאּפ ַא ןערָאװעג רהָאי בלַאה
 -םרוד רהָאי ייווצ טסיזמוא ןעהערד םהיא ףרַאד רע זַא ,סױרַא
 -עג רימ טָאה טָאג .ןעלַאפרַאפ זיא --- ךיז ןעּבירשעצ ? דנַאנַא
 ,ךייא טלהָאמ .ןעפָאלעגרעּביא ךיוא ןענעז רהָאי ייווצ יד ,ןעפלָאה
 טבעלעגרעביא בָאה ךיא זַא ! ןעפָאלעגרעּביא : ױזַא ךיז טדער סע
 ןיוש ןיּב ךיא זַא ןוא ;ענרעזייֵא ןייֵא טָאלג ךיא ןיּב ,טייצ יד
 ןהעג טשרע ןעמ ףרַאד ? גיטראפ ןיוש רהיא טנעז ,ןעמוקעגרעּביא
 --- יירעלקומש ,טייּברַא ןעכוז רעדָא ,עלעטש ַא ץינרע םהיא ןעגירק
 -בינ א ,ןעריױלרַאפ טָאה רוּכש ַא ?טייּברַא רהיא טָאה עשז ואוו
 ן'טימ ,ןיילַא שטנעמ ןייא ךיא ןיּב ָאד ןוא ? ןענופעג טָאה רערעט
 ןוא ,סיורג זיא עיצנערוקנָאק יד ןוא ,רעזייה יד רעּביא ייט טנופ
 -נָא טָאה תיּבה-לעב ַא דיא ַא .טַאהעג ךיוא ךיא בָאה ץעזנָא ןייא
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 ןעלהָאצסױא ףיוא ייט טנופ בלַאה ַא טימ יירד רימ ייּב ןעמונעג

 ןייק ןעמ טגָאו ,קעװַא ,ןעוועג רקוע טכַאנ ןייא ןיא טָאה ןוא

 ! טכירעג רעכיג םהיא ףיוא ךיז ךיא טלָאװ ערילח ַא -- עקידעמא

 רימ ףיֹוא ןיא טלעוװ עצנַאנ יד זַא ,טניימעג טלָאמעד ּבָאה ךיא

 ףיוא ייט טנופ ּבלַאה ַא טימ יירד -- טייקגיניילק ַא .ןעלַאפעג

 ,ךיז ןיא ןעטלַאה סע זומ עמ ןֹוא ?יצנַאװצ טימ לעּבור ייווצ

 "נייַא ןייַא ּבָאה ךיא זַא ,יקצָאסיוװ רהָאוװעג טרעוו רעמָאט םורָאװ

 ? טָאג טוהט עשז טָאװ ,טידערק וצ הלוגס ַא ןייז רימ סע ןָאק ,לַאמ

 טשרע טסעװ וד ,סוא-טרַאװ ?טסנייװ וד ,לעטינ :רע טנָאז

 רעוו ?וויזירּפ סָאװ ..."וויזירּפ ַא ריד ףיוא טהעג טָא .ןענייוו

 סָאװ ,חנמלַא ןייֵא עמאמ א ייּב דיחידזּב לעקיטש ןייא  ?וויזירמ

 טרעהעג סָאד זיא ואוו --- יקצָאסיװ ךָאנרעד ןוא טָאנ רעחירפ

 ?טסעװַאס זיא ואוו ?טָאג זיא ואוו ? טלעוו רעד ןיא ןערָאװעג

 יַאֹּב ,תורצ םרעשַאּב זיא'ס זַא ! םייקו יח יירש העג רָאנ

 רעונוא טימ רהָאי ןייא ןיא טָארוקַא ןהעטש השמ ןיימ ףרַאד

 ייז ךיז לָאז תוּכמ יירד ,רעטכעט יידד ןופ ,ךעלקינייא יירד ס'דיגנ

 טשינ ןעלָאז ייז -- טרָא ןייא אזַא ףיוא רעדנוזַאּב ןעדעי ןעצעז

 םָאה עמ .ןעציז טינ ,ןעגיל טינ ,ןהעג טינ ,ןהעטש טינ ןענָאק

 טשינ לָאז השמ רעייֵא ,רָאנ טהעז ,לעטינ, :טנאזעג רעּבָא רימ

 סָאװ ,אח- ַאח ."ךעלקינייא ס'דיננ רעזנוא רַאפ ןּברק ַא ןייז

 ייַּב קַאמרָאק רעניצנייא-ןוא-ןייא ,דיחידןּב ַא זיא רענייפ ? טסייה

 ,יקצָאסיװ ךָאנרעד ןוא טָאג רעהירפ סָאװ ,הנמלַא רעמערָא ןייא

 -- קישטנאילימ א ,רידא ןייֵא ,ריבנ א ,דיננ ַא זיא דענעי ןוא

 רעד רָאנ !טלעװ רעד ףיוא טָאג ןייק ָאטשינ חלילח זיא'ס ןעדייס

 םעד זייווניצנייא ןערהיפניירַא ןעמונעג טָאה עמ --- טלעג ןופ זוּכ

 םעד ךָאנרעד ."םידָאג ענ, --- םענייא רעהירפ ,ךעלקינייא ס'דיגנ

 רחיא טלָאז סָאװ ,טוג ןערָאװעג רימ זיא ."םידָאנ ענ, --- ןערעדנא

 ענ , ךיוא ןעטירד םעד ןעמ טנָאז הלילח רעמָאט םווָאו ? ןערעלק

 ,ןוא !ן'השמ ןיימ וצ העוו ןוא ךָא זַא טלָאמעד זיא --- "םידאנ

 ןייק ,השמ ןיימ ,תורצ עסיורג עניימ וצ ,זיא ,סיעכהלדוצ היוא יו
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 ןָאק עמ .ןורסח לעקערּב ַא ןהֶא ,רענייב טימ גנוי ַא אקוד ,ערה-ןיע
 ךיוא ןענעז ךעלקינייא ס'דיננ םעד ,טסייה סָאד .רבג ַא ,ןעגָאז
 ,רעטקָאד רעד טעװעקַארּב ייז רָאנ ,ןענעיד ןהעג וצ קנַארק טשינ
 םהיא והט ןוא ,"םידָאנ ענ, זיא --- דניק ַא ס'דיננ ַא רע טהעזרעד
 םוצ סנעטייצַאּב קעװַא ךיא ןיִּב 4 ןענייווש ךיא לעװ - ! סיּפע
 ס'ריגנ םעד ,ץירּפ ינודא; :יױזַא םהיא וצ גָאז ןוא ?עטַאדעצנירּפ

 רעמָאט ;טעװועקַארּבעגסױרַא ןיוש ןעמ טָאה הרוחס ךעלקיטש ייווצ
 ,ן'השמ ןיימ וצ ןהעגרעד סע ןָאק ,רעטייוו ןעמ טעװעקַארּב הלילח
 קַאמרָאק רעניצנייא-ןוא-ןייא ,ךיא גָאז ,רימ ייַּב זיא השמ ןיימ ןוא
 לָאז עמ ,טסייה ןוא החיצר אלמ רע טרעוו ..."רעטלע רעד ףיוא

 רעדייא .הוה ךּכ ןוא .,עװטסטוסירּפ רעד ןופ ןעפרַאװפױרַא ךימ
 ם'נופ הרוחס לעקיטש עטירד סָאד טרהיפעגניירַא ךָאנ טָאה עמ
 טָאה עמ ןוא ,/םידָאנ ענ, טנָאזעג ןיוש רעטקָאד רעד טָאה ,דיננ
 "ֹּמִא ןיוש םהיא טָאה עמ ןוא ,ןהשמ ןיימ טרהיפעננײרַא ןיוש

 ןיוש םהיא טָאה עמ ןוא ,ןערָאװשענּפָא ןיוש טָאה רע ןוא ,ןעּבעגעג
 ןיא ,ןעפָארטענ ךימ טָאה קַאלש ַא ,ָאװַארּפדַאנדָאװעילדַאנ .טנָאזעג

 לעװ --- עמָאּפַאק רעד טימ נָאט ןעטונ ַא ןוא ,עינרעּבונ רעוועקרַאח

 םהיא ּבָאה ןוא לעטַאדעצנירּפ םוצ קעװַא ךיא ןיּב ? ןענייווש ךיא

 -ַארּב וד טסעוו רעדניק עשי'דיגנ :ןעגרָאמהירפ ַא טלעיּפשענּפָא

 סָאװ ,הנמלַא ןייֵא עמאמ א ןופ דיחידץּנ ?עקיטש ןייא ןוא ,ןעוועק
 זיא ואו ? טסעוװָאס זיא אוו --- יקצָאסיװ ךָאנרעד ,טָאג רעהירפ
 -ישז יד ןעפרַאװסױרַא לָאז עמ ,אמתסמ ךָאד רע טסייה ?טָאג

 ןוא ןעּפ רעד ףיוא ליופ טשינ עקווָאדישז יד רעּבֶא זיא .עקווָאד

 ,רעטאנרעּבונ םוצ ךיילג ןיירַא עינרעּבונ רעד ןיא קעווַא-טרהַאפ
 יירד ;יוא ןוא ױזַא ,ץירּפט ינודא :סיפ יד וצ לַאפ ַא ןוא

 ,ן'השמ ןיימ ןוא ,טעװעקַארּברַאפ ןעמ טָאה ס'דיגנ םעד ךעלקינייא

 ,טָאג רעהירפ סָאװ ,הנמלַא רעמערָא ןייַא ייּב .דיחידזּב לעקיטש ןייא

 ואוו -- קַאמרָאק א ןערהָאי ערעטלע יד ףיוא ,יקצָאסיװ ךָאנרעד

 "רעּבוג רעד ,סיוא ךיס רע טרעה ?.טסעווָאס זיא ואוו ? טָאנ זיא
 ,רעיּפַאּפ ףיוא ןעגנַאלרעד םהיא סע לָאז ךיא ,רימ טגָאז ןוא ,רעטַאנ
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 טֶא ?ןערעיּפַאּפ וד טספרַאד סָאװ !ץירּפ ינודא :ךיא גָאז
 ,ךיז גערפרעד ,קיש ,םענ ;םירוּבד ערָאלק רימ ןופ וד טסרעה

 טגָאז ,תמא תרוּת זיא ,ריד גָאז ךיא סָאװ ,ץלַא זַא ,ןהעז וד טסעוו

 ךיא גָאז ,"רעיּפַאּפ ףיוא ,רעיּפַאּפ ףיוא , ;לָאמ ַא ךָאנ רימ וצ רע
 ןערעיּפַאּפ ןופ ענידיא ןייק טשינ ןיִּב ךיא !ינוצירּפ :םהיא
 ,רָאנ ריד ?חעצרעד ךיא ;טשינ ךיז ךיא םענרַאפ תוריסמ טימ ןוא

 -ינב עמערָא ןוא ,ןעמ טעװעקַארּב םידיגנ .העוו טוהט רימ סָאװ

 ?טסעווָאס ןיא ואו ? טָאג זיא ואוו -- וצ ןעמ טמענ םידיחי
 :ךיא גָאז "1 ענידיא יד רימ ןופ ליוו סָאװ ,דלַאװג, : רע טגָאז

 םעד ןערהעקמוא רהיא ןוא תמא םעד ןהעגרעד לָאז עמ ,ליוװ יז

 ,ןערָאװשעג ןעּבָאה דרע ןוא ?עמיה .,טשינרָאג רעטייוו ,קַאמרָאק

 רע טרעוו .רעסַאװ ן'פיוא ?העמיוב יו ,ףױרַא זומ תמא רעד זַא
 יד ןעפרַאװסױרַא טסייה ןוא ,רעטַאנרעּבוג רעד ,סעּכ ןיא ןיושי

 סיוא-טפיוקרַאפ ןוא עקווָאדישז יד טשינ ךיז טליופ .עקווָאדישז
 ןייק ךיילנ תמא םעד ןעכוז קעװַא ךיז טזָאל ןוא ,טָאה יז סָאװ
 ךינעיִאוו רעטסינימ א ןַאהרַאפ זיא גרַאּברעטייּפ ןיא גרַאּברעטײּפ
 זַא ןוא .דָאניס ַא טימ לעיד ךינערטונוו רעטסינימ ַא טימ לעיד
 ץ'טימ ?ןעפערט טשינ ךיא ?לעװ ,רעסייק םוצ ןעפרַאד טעװ עמ
 ןייק ןעמוקעג .הוה ךּכ ןוא .,טָאג רַאפ וליפא ןעמוק ךיא ןָאק תמא
 -ָאװַארּפ ַא טימ הנותח ַא ןעּביױהעגנָא ךיז טָאה ,גרַאּברעטײּפ
 ןעבײרטסױרַא רַאפ זַא ,ךיא גָאז .שינעּביײרט ַא טימ ,עווטסלעטישז
 נָאז ,טָאג רַאפ רָאנ ךיא ּבָאה ארומ ;טשינ ארומ ןייק ךיא ּבָאה
 ךיא םורָאװ ,טשינ םענייק רַאפ רעטייוו ןוא ,רעסייק ן'רַאפ ןוא ,ךיא
 ,ךיוא ןעמ ףרַאד ןעסע ?ייוורעד ןוא ,תמא ן'רַאפ ,ךיא גָאז ,העג
 ןייק וצ ?ןעמ טוהט סָאװ .ןעײּפשסױא טינ המשנ יד ןָאק עמ
 ףיוא ןעלַאפעג ךיא ןיִּב .ןערָאװעג טנהעוועג טשינ ךיא ןיּב תובדנ
 -ךורב ,ןַאהרַאפ ,ףרָאד ןייק טשינ ךָאד זיא גרַאּברעטייּפ .הצע ןייַא

 -רעטייפ ןיא ןעמ ןעק ייט ס'יקצָאסיװ ןוא ,םוטעמוא ןעדיא ,םשה
 סעקינווָאנישט עֶלַא .םוטעמוא יו רהעמ ךָאנ רשפא ,ךיוא גרַאּב
 טימ ןוהט וצ ּבָאה ךיא יו ױזַא ןוא .ייט ס'יקצאסיװ ןעקנירט
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 יז ןעּביֹוהעגנָא ךיא ּבָאה ,סעקינווָאנישט טימ ןוא סעוװטסטוסירּפ

 -סיוא ףיוא ןעּבעג ,ןירַא בוטש ןיא ייט ס'יקצָאסיװ ןענָארטנײרַא

 רימ ּבָאה ךיא ,יקצָאסיװ ךָאנרעד ,טָאנ רעהירפ ןוא --- ןעלהָאצ

 ןיוש ּבָאה ךיא ,שינעמוקסיוא רעטיּב ןיימ רָאנ טשינ טנעידרַאפ

 ַא לָאמַא ,ךיוא ןיירַא קלָאּפ ןיא ן'השמ ןיימ ןעקיש וצ טַאהעג

 -ָאוארּפ ; רעטיּב ןעוועג רָאנ זיא ךַאז ןייא ,ייווצ לָאמַא ,לעּברעק
 -רעטייּפ ןיא עװטסלעטישזָאװַארּפ ַא בָאה ךיא ןעוו ! עווטסלעטישז

 ּבָאה ךיא יו ױזַא רָאנ .ינירעסייק ַא ןעוועג רָאנ ךיא טלָאװ ,נרַאּב

 ןעוועג יקַאט זיא ,עװטסלעטישזָאװַארּפ ןייק טשינ ,תורצ טָאהעג

 לָאז עמ ,ייּברעד ןעטלאהעג ןיוש טָאה סע .,טדיוט רעד יוװ ,רעטיּב

 טָאנ יוװ ױזַא ,וּפַאטע ָאּפ יקַאט ,גרַאּברעטייּפ ןופ ןעקישסיורַא ךימ

 ַא ענייא טקישענוצ רעטשרעּביוא רעד רימ טָאה ,ןעטָאּבעג טָאה

 ןעּבעג טָאנ רהיא לָאז ,רעטעלּב יד ףיוא טּביירש סָאװ ,םַאדַאמ

 ןייק טשינ ,ךאלמ ַא רָאנ יקַאט סיּפע .םלוע לש ונוּבר ,רהָאי עגנַאל

 טָאה ,תורצ עלַא ןופ טזיילעגסיוא ךימ טָאה יז סָאװ ץוח א .שטנעמ

 רהיא טָאה אמּתסמ .ןעטנעמַאגרַאּפ טימ טנעקַאּב ךָאנ ךימ יז
 "ער סָאװ ,יד ןופ ןעווענ רע זיא עמוד רעד ןיא ? םהיא ןופ טרעהעג

 ַא ןעּבָאה רָאנ לָאז רע --- ןױשרַאּפ ַא ןוא ,לַאנ ַא ןהֶא שטנעמ א .ןעד

 !רימ רַאפ טנעלעגקעװַא ךיז טָאה רעד סָאװ .ןדעדנ ןעניטכיל

 ,ןעשטנעמ עכלעזא וצ ץלַא ,ףעירּב ַא ךָאנ ןוא ףעירּב ַא ןעּבענעג רימ

 .ייז וצ וצ רָאנ טערט עמ רעדייא היכז ַא ןעּבָאה ףרַאד עמ סָאװ

 ,ןערעדנַא םוצ רענייא טקישענּפָא ןוא טרעהענסיוא ךימ יז ןעּבָאה

 ןיא זיּב ,רעכעה ןוא רעכעה לָאמ עלַא ,ןעטירד םוצ רערעדנַא רעד

 עמוד רעד ןיא ןהעג ןעּביױהעגנָא בָאה ךיא ןוא .ןײרַא עמוד רעד

 טרעהעגסיוא ,גָאט א לָאמ ייווצ --- לָאמַא ןוא ,גָאט עֶלַא טעמּכ ןיירַא

 ןעטרָאד ןעדער ןעדער ןוא ,עמוד רעד ןיא טדער עמ סָאװ ,גנידסלַא

 רע זַא ,רע .,טנעמַאנרַאּפ רעד טָא -- עלא ןופ רענעש רָאנ ,עלַא

 ןָאק טנַאו ַא זַא ,ךייא ךיא גָאז ,ןעדער ןעלעטשקעװַא ךיז טנעלפ

 -רַאּפ טייקניניילק ַא .ןערעוו ןעסָאנעצ ןָאק ןייטש ַא ,ןעמענ סע

 סָאװ ,עמוד רעד ןיא םיאנוש טַאהעג רע טָאה רַאפרעד ! טנעמַאג
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 יו !סרעיירש ןוא !סערעטוגיטש ןוא ?ןעגָאז ךייַא ךיא לָאז

 עכלעזַא ןעכַאמ ןוא ןעלַאפאב םהיא ייז ןענעלפ ױזַא -- טניה יד
 טרָא ןיימ ) ןעּביוא ןופ ןעציזנייַא םיוק געלפ ךיא זַא ,ןעלַאדנַאקס
 ךימ ןאמרעד ךיא זַא .( ןעּביױא ןופ דימּת עמוד רעד ןיא ןעוועג זיא
 .ןעניוא יד ןיא ןערערט רימ ךיז ןעלעטש ,ןעטנעמַאגרַאּפ םעד ןָא

 טנַאילראב ַא רַאפ סָאװ ,טנעמיד ַא רַאפ סָאװ ,רחיא טסייוו סָאװ

 טשינ ךָאד זיא -- ךאלמ ַא טסעומש עמ זַא !ןעוועג זיא סָאד

 -קעװַא רע טנעלפ טסענ עֶלַא ןוא ןעטפעשעג עלַא ,ןעגָאז ֹוצ ךייש
 רימ טּביירש סָאװ ,ןענערפסיוא ןוא ןערעהסיוא ךימ ןוא ןעפרַאװ
 טביירש השמ ןייס ?ןעביירש רימ רע לָאז סָאוװ .השמ ןיימ

 טינ רָאנ עּבשזולס רעד ןיא ,טָאג קנַאד ,םהיא טהענ סע זַא ,רימ
 רע רָאנ ,ןעדעירפוצ רהעז םהיא ןופ זיא עװטסלַאשטַאנ .טכעלש
 ,טריוט םוצ םהיא טוהט יונ רעד .,לעּבעפדיּפ םעד ןופ תורצ טָאה

 .טשינ טָאה רע זַא ,השמ םהיא טרעווש .טלעג ןעהייל םהיא לָאז רע

 ,טלעג ןעּבָאה ןעדיא עלַא זַא ,טנַאז רע .טשינ םהיא רע טּביױלג
 ! לעּבעפדיּפ ַא ךייַא טָאנ .תוּכמ ס'הערּפ טימ תחדק רע לָאז ןעּבָאה
 וצ ןעּבָאה בעיל טנעלפ רע .סע טסייה טנעמַאגרַאּפ ,רע טכַאל
 וצ ןהעג וצ לָאמנייא םוק ךיא .סעװָאטַאק ןעּביירט ןוא ןעכַאל
 ,זיא רענייטש ןייז יו ,ךימ טגערפ ןוא ןעציז ךימ רע טעּב ,םהיא
 עלַא ףיוא, : םהיא ךיא גָאז ?גרַאּברעטייּפ ןיא רימ סע טהעג יו
 רעיש טלַאפ ןוא ךיז רע טכַאלעצ ."ןערָאװעג טגָאזעג םידמושמ
 ,םינּפַא ,רע טגָאז ,טסייו רהיא, :לעקנעּב ם'נופ ּפָארַא טשינ
 ,םידמושמ עכלעזַא, ?? דמושמ א ךיוא ןיּב ןיילַא ךיא זַא ,טשינ ךָאנ
 נָאז ,ָאד זיא'ס ?עיפיוו ןוא .ךס ַא ןייז ןענעמ ,ךיא גָאז ,רהיא יו
 ,ךיא גָאז ,עלא ןיוש ייז ןעגעמ ,טלעוו רעד ףיוא םידמושמ ,ךיא
 .רהעמ ךָאנ רע טכַאל ?!לעגָאנ ןעטסדנימ רעיא רַאפ הרּפּכ יד ןייז
 ַא ןעּבעג טעװ ןוא ןעמענ טעוװו שטנעמ אזַא זַא ,ךיז טכיר טהעג
 ,ןענָאז ךייַא ךיא לָאז סָאװ ! םיצולּפ ױזַא ןוא !קעװַא-ּברַאטש
 רימ רָאנ ,ןעדערסױרַא טשינ סע רָאט עמ ? טניירפ רעּבעיל ןיימ
 ,דרע רעד ףיוא ןעגעלעג זיא םולשה וילע ןַאמ ןיימ ןעוו זַא ,טכַאד



 201 שטיוועקשירוּפ לעטיג

 סָאוװ ,גָאט םענעי יו ,ןעסָאגרַאפ טשינ ןערערס לעיפ יֹוזַא ךיא ּבָאה
 ןיא .ןעּברָאטשעג ןיא טנעמַאנרַאּפ זַא ,טגָאזעג רימ טָאה עמ
 ,ןעגָאז ךייא ןָאק ךיא .ןוחט גנַאּב טשינ ױזַא ףרַאד עטאט רענעגייא
 סאמנ רימ זיא ,ןעּברָאטשעגקעװַא זיא טנעמַאגרַאּפ רעד טניז זא
 רעד טימ עמוד רעד טימ גרַאּברעטייּפ סָאד טָא ןערָאװעג סואמו
 שרעדנא ראג טלָאװ ,ןייז לָאז טנעמצגרַאּפ ןעוו ,טלעוו רעצנַאג
 עליואוו רהעז ךיוא ןענעז ןַאמדירפ ןוא שטיווָאלעסונ .ןעוועג
 ןַאמדירּפ ןוא שטיוװַָאלעסונ רָאנ ? ןעגָאז ךיא לָאז יאמל ,ןעשטנעמ
 ןעשטיווַאלעסונ וצ ןהענ וצ םוק ךיא .טנעמאגרַאּפ טשינ ןענעז
 ןענָאק ייז זַא ,רימ ייז ןענָאז ,ןייוועג ַא םימ ןענַאמדירפ וצ רעדָא
 "גאז .ןָאקאז ןענעק ןהעג טשינ ןענָאק ייז ,ןעפלעה טשינרָאג ריס
 - א ,רידא .ןייֵא ,ריבג א ,דיגנ א ןַא ,ןָאקַאז ַאזַא ָאד זיא ןאו :ךיא
 סנייא ןעוועקארּבסױרַא םירזממ יירד ענייז ןעמ פָאז --- קישטנָאילימ
 -ןּב רעגיצנייא-ןוא-ןייא ןענעיד לָאז ייז רַאפ ןוא ,ערעדנַא סָאד ךָאנ
 ,טָאג רעהירפ סָאװ ,הנמלַא רעמערָא ןייא ןופ קַאמרָאק א ,דיחי
 טא ,ךיא גָאז ,רימ טזייוו ,ךיא גָאז ,הּברדַא ? יקצָאסיװ ךָאנרעד
 פעיפ יוזַא ערה-ןיע ןייק טימ ,ךיא גָאז ,עמוד א ! ןָאקַאז םעד
 ,ךיא גָאז ,ןעיירש עלַא ןוא ,ןעדער ,ךיא גאז ,עלא ןוא ,ןעשטנעמ
 ןעניפעג טשינ ךיז לָאז ,ךיא גָאז ,סָאװ רַאפ --- ,ךיז ןעלדיז עלַא ןוא
 ךעמערָא ןייֵא ראט ןעמעננַא ךיז לָאז סָאװ ,ךיא גָאז ,רענייא שטָאח
 ,ָאיַא ? יקצָאסיװ ךָאנרעד ;טָאג רעהירפ סָאװ ,ךיא נָאז ,הנמלַא
 -שירוּפ ַא ךייא וצ ןעּבָאה ,ךיא גָאז ,ףרַאדַאּב עמ ? טמוטש רהיא
 רע טלָאװ ,שטיוועקשירוּפ ןעשידיא ַא ,,םענעגייא ןייֵא ,שטיוועק
 גָאז ,רהָאי יירד דלַאּב ןיוש ! קלּב ייז טימ ,ךיא גָאז ,טנערהעלעג
 ,עמוד רעד םורַא ךימ הערד ןוא גרַאּברעטײּפ ןיא ןיּב ךיא זַא ,ךיא
 ןענעוו ןענעפע ?יומ ַא וליפא טבורּפעג ,ךיא גָאז ,רעצימע ןעד טָאה
 רעהירפ סָאװ ,עמַאמ רעמערָא ןייֵא ייּב ןעמענוצ לָאז עמ ,החיצר אזַא
 -ַאּפשנָא ?עקיטש גיצנייאדןוא-ןייא רהיא ,יקצָאסיװ ךָאנרעד ,טָאג
 -עג ךיז טָאה לּכה"ךס ?רעטלע רעד ףיוא קַאמרָאק רהיא ,שינער
 סיּפע ,רענייא סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד ךרוד לָאמ ןייא רָאנ ןעפָארט
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 יקסנעיָאװ ןענעוו שינעדער ַא טימ סױרַא זיא ,ץירּפ רענַארַאסעב ַא

 ךימ ךיא ּבָאה ,"טסָאניװָאּפ יקסנעיִאװ, טרעהרעד .טסָאניױװַאּפ

 םיוק !טָאג ןעקנַאד ,טרעלקעג רימ ךיא ּבָאה ,א .טהערפרעד ןיוש

 ? עשז סָאװ .ןעוועג םייצ גנַאל ןיוש ,תמא ן'פיוא ףיױדַא תורצ טימ

 ! לַאג רעד וצ טגָאלש עס סָאװ ,ןעכַאז עטסוּפ עכלעזַא ןעדער ייז זַא

 ןעװעדלַאװג ןיימ ,רימ ךיא טכַארט ,טײּברַאעגנָא יאדוַא טָאה סָאד

 ךינעיִאו רעטסינימ ,ןערָאטסינימ יד וצ ךיז ןענָאלשרעד ןיימ טימ

 ךיז טזָאל סָאװ ,ףוס םוצ .לעיד ךינערטונוו רעטסינימ ןוא לעיד

 ,ףרַאדַאּב עמ, :לַאפנייא ןיֵא טרעה !גָאט רעגיטכענ א ?סיוא

 יװַאּפ יקסנעיִאװ רעדנוזַאּב ַא ןעדיא ףיוא ןערהיפנייַא ,רע טגָאז

 ךיז ןעלָאז ,רע טגָאז ,ןעדיא, ? טרעה רהיא ."טלעג ךרוד ,טסָאנ

 ...טלעג ּבעג ,ןענעיד טשינ טסליוו .טלענ רַאפ ןעפיוקסיוא ןענעמ

 יד רַאפ לָאס א רעדעיוו העושי ַא ,ױזַא דלַאּביװ ,סע ךָאד טסייה

 טסייח ,ןעלעוו ןענעיד ןוא ? ןעמוק ייז ףיוא לָאז ערילח ַא ,םידיגנ

 ואוו ? וצרעד םידיחידינּב ןוא ,םינצּבק לָאמ ַא רעדעיוו יקַאט ,סָאד

 טָאה רעטשרעּביױא רעד .הוה ךֹּכ ? טסעוװאס זיא ואוו ? טָאנ זיִא

 טימ לעמוט ַאזַא עמוד רעד ןיא ןערָאװעג זיא סע ,סנ ַא ןָאהטעג

 רָאנ ןענעז ןעשטנעמ ,ןעניימ טנַאקעג טָאה עמ זַא ,רעדליּפעג אזַא

 ,ךילטנייוועג ,טיײּברַאעג טָאה עלַא ןופ רהעמ ,ןערָאװעג ענושמ

 טאה ,ןערעוו רע לָאז ומש חמי ,עשורמ עשר רעד טָא .שטיוועקשירוּפ

 ןענעיד ןעדיא זַא ,תודע טימ ןוא תויאר טימ ןעזייוופיוא טלָאװעג

 רעד ןיא ,רע טגָאז ,דיא ןייא ָאטשינ .טשינ ןיטולחל .טשינ

 סע .ןעגָארטרעּבירַא טנָאקעג טשינ ןיוש ךיא ּבָאה סָאד .עּבשזולס

 :ףױאדנָארט ַא ןוא ןעצרַאה ם'ייּב טָארּב ַא ןעּבענעג ךימ טָאה

 רעכעה ןיוש טנעיד קַאמרָאק רעגיצנייא-ןוא-ןייא ןיימ ,שטייטס

 ןהָאה ַא ןהעג וצ טמוק ,עדַארגַאנ ַא רָאג ןיוש טָאה ןוא רהֶאי יירד

 עלַא רַאפ ןוא טלעוו רעצנַאנ רעד רַאפ טגָאז ןוא שטיוועקשירופ ַא

 ךיא ףור ?ןענייווש ךיא לָאז ! רעטרעוו עכלעזַא ןערָאטסינימ

 ךיוה אקוד ןוא ,פע טסייה יײרעלַאג רעד ןופ ,ןעּבױא ןופ ןָא ךימ

 | ; עמוד רעצנאנ רעד ףיוא
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 טָאה עמ .טשינרָאג 4 ןעסיוו רהיא טליוו ,ןעוועג זיא סָאװ

 -ַּפִא ךָאנ ןוא סױרַא עמוד רעד ןופ דובּכ טימ ןעוועג חלשמ ךימ

 ,פַאטע ן'טימ ןעקישסיורַא טלָאװעג ןוא טסַאשט ןיא טרהיפענ
 זַא ,ךיא גָאז ,טגָאזעג ייז ךיא ּבָאה .,ןעטָאּבעג טָאה טָאג יװ ױזַא

 רָאנ ארומ ּבָאה ךיא .טשינ ארומ ןייק ךיא בָאה ןעקישסיורַא רַאפ

 םורָאו .טשינ םענייק רַאפ רעטייוו ,רעסייק ן'רַאפ ןוא טָאנ רַאפ

 ךיא ּבָאה ,עמוד רעד ןיא קלח ַא ּבָאה ךיא .תמא ן'ראפ חעג ךיא

 אוו ןענעוו טדער ,ךיא גָאז ,רהיא ,ךייא טימ ךיילג ,טנָאזעג ייז

 ,ןהוז ןייס ןוא ,ךיא גָאז ,גנוצ רעד טימ רָאנ טסָאניװַָאּפ יקסנעי

 .דיחיןב א יא רע שטָאח ,רעסייק םעד יקַאט טנעיד ,ךיא נָאז

 סָאװ ,קילג רעייז .םרָאנעג טשינ רימ ןופ ךיז ןעבָאה ייז ,ללּכה

 סע תעּב ,גרַאּברעטייּפ ןיא חסּפ רעּביא ןעּבילברַאפ טשינ ןיּב ךיא

 ,טולּב ן'טימ שינעכָאק סָאד עמוד רעד ןיא ןעּביױוהעגנָא ךיז טָאה

 רעוו ,ןעזיווַאּב ייז טלָאװ ךיא .חסּפ ףיוא טולּב ןעצונ ןעדיא זַא

 -'הפרט רעייז ףיוא ,רעּבָא זיא ? ייז יצ ,ריפ ; טולּב טסיגרַאפ עס

 םורָאװ ,םיײהַא ןערדהָאפעגקעװַא חסּפ ףיוא ךיא ןיּב ,החלצח רענ

 ,לעיד ךינעיָאוװו רעטסינימ ם'נופ ןעסיוו וצ ןעכעגעג רימ טָאה עמ

 סע ןוא ,םייהַא טרהעקענמוא קֶלֶאֹּפ ןופ ןעמ טָאה ן'השמ ןיימ זַא

 רעד טימ רעטקָאד ן'טימ לעטַאדעצנירּפ רעד זַא ,הרבס ַא זיא

 ןענעז ייז .ףוס ןעטסיוו ַא ןעּבָאה ןעלעוו עווטסטוסירּפ רעצנַאנ

 ךיז טָאה סע ןוא עיזיווער ַא ןעוועג זיא'ס םורָאװ .,דוסדדָאּפ עֶלַא

 עסייוו ןופ עקירּבאפ ַא ןעוועג ייז ייַּב זיא'ס זַא ,ןעזיוועגסיױרַא

 ןיא טָאג טָאהעג טָאה סע רעוו -- ןעטסירּכ ןוא ןעדיא ;ןעטעליּב
 ןוא ,"םידָאג ענ, זיא רעד --- ענעשעק ןיא לעּברעק ַא ןוא ןעצרַאה

 -ַאב ןעּבָאה ,עניצנייא-ןוא-ןייא ,םידיחידינב ,ךַאּבענ טייל עמערָא

 !םיסחוימ סיוא ,קע ןייַא ןיוש ןיא טציא .,ןענעיד ןהענ טפרַאד

 ן'טימ ןעקילנ ענירעחירפ יד זנוא ייּב טזָאלעגסיױא ךיז ןעּבָאה סע
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 ךיא גערפ ,ונ ,ךיילג ןייז זנוא ייּב ןיוש ןעלעוו עלַא .תורקפח
 ,חּברדַא --- ,טּביירש רהיא סָאװ ,שטנעמ ַא ךָאד טנעז רהיא ,ךייא
 ,ןעכעל רימ ןופ לָאז עמ ,טשינ רימ טמוק ,ןיילַא רהיא ןיוש טגָאז
 רחיא ,אלימ ?עטירד ַא ןייז ךיא לָאז ייווצ ואוו זַא ,ןעכַאמ קזוח
 ךָאנ רימ טמוק סָאװ רַאפ }  םייהרעטצעזעצ טבא5 ,ןעבַאל טליוו
 לעטינ , ? הֹרּפּכ יד רימ רַאפ רע לָאז ןייז ,שטיוועקשירוּפ ןעמַאנ רעד
 { "פידבחל, ןעגָאז שטָאח ןעלאז יז --- ךימ יז ןעפור "שטיוועקשירוּפ
 ןעּבָאה ,ונ .סרעהעגגידעל ,ּפעק עטסוּפ ,םיצל עמאס ןופ טדָאטש ַא
 סיורג זיּב ןיילק ןופ ןעבײרשַאּב ייז לָאז עמ ,טנעידראפ טשינ יז
 .םעכייל-םולש ינַאּפ ,יקַאט ייז טּבײרשַאּב ? סיפ ןיּב ּפָאק ןופ ןֹוא
 -ַאֹּב .ןעסיוו ייז ןופ לָאז טלעוו עצנַאג יד זא ,יֹוזַא ייז טּביידשַאּב
 טשינ רענייא ייז ןופ ןעּביילב טשינ לָאז'ס זַא ,ױזַא ייז טביירש
 ! רענעּבירשַאּב ןייק
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 .גאלאיװ

 .19192 רהָאי ןיא ןעּבירשענ





 םיריױטקָאד

 רעד ץיגרע ָאד טציז ואוו ,רעטעפ ,טינ רהיא טסייוו ---

 ? טיורקלעקניפנייפ רעטקָאד

 -ניפ ?ןעפורעגנָא םהיא רהיא טָאה ױזַא יו ? אה --

 ...כייפניפ

 .טיורקלעקניפנייפ ---

 ,.טיורקלעקניפנייפ .טדער עשז יוזַא ?  טיורקלעקניפנייפ ---
 אקוד יקַאט טפרַאד רהיא ,עשז סָאװ ..,ןעמָאנ רעכילטנעק ַא סיּפע

 רעטקָאד רעדנַא ןייֵא השקשינ זיא'ס יצ ? ענעמערּפענ ,םהיאדנדוצ

 טָא .הרוחס עגיזָאד יד גונעג ,ערהדןיע ןייק ,זנוא ייּב ןַאהרַאפ ? ךיוא

 ןיֵא רענייא ; םיריוטקָאד ייווצ ,רעטקָאד ַא ךיוא טציז ןענעקַא ָאד

 יקַאט ןוא .,רעטקָאד-ןהייצ ַא רערעדנַא רעד ןוא ,רעטקָאד רע'תמא

 ץנַאג ַא ,רעטקָאד ַא ךיוא טציז ,טרָאד טָא ,בוטש עטירד יד דלַאּב
 טשינ ,רעטקָאד רעקשטעננוי ַא רָאג ךָאנ ןליפא ,רעטקָאד רענייפ

 עשביה ַא ןיוש טָאה רע ,השקשינ רָאנ ,עקירּבַאפ רעד ןופ גנַאל

 ,עקיטקַארּפ ןעש םיריוטקָאד עֶלַא זנוא ייּב ןעּבָאה סע .עקיטקַארּפ

 ..טקנערק ,ערהדןיע ןייק ,ךיס רהיא טהעטשרַאפ ,םלוע רעד םורָאװ
 רעטקָאד םעד ,םהיא ןעמ טפור ,טגָאזעג רהיא טָאה ,ױזַא יו

 ..ניפנייפניפ ?ןערעייַא

 חּכמ טינ ןעּבָאה םהיא וצ ףרַאד ךיא .טיורקלעקניפנייפ ---

 | ...ךיז
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 -- ןיהַא ךיילג טהעג ָאט ?ּבייוו רעיא בעילוצ רָאנ --
 ,טסייה סָאד .רעטקָאד רעשרעּבייוו ַא טציז טרָאד ? רהיא טהעז
 רָאנ ןוא ,רעטקָאד ַא הירּב ַא ,טגָאז עמ .רָאשוקַא ןייַא רעטקָאד ַא
 ךָאד ןיא ,טסילַאיצעּפס ַא טסעומש עמ זַא ..,ןע'תאלוח יד ףיוא
 זַא ,םוטעמוא טרהיפעגנייַא ױזַא טנייה ןיוש ןיא'ס ! ךייש טינ

 ףיא :רעטקָאד רערעדנוזַאב ַא זיא טסָאנלַאיצעּפס רעדעי ףיוא

 ןעגיוא ףיוא ,רעטקָאד ַא סרעּבעל-ןוא-גנול ףיוא ,רעטקָאד ַא רעכייּב
 ..רעטקָאד ַא רעדניק ףיוא ,רעטקָאד ַא ןעוורענ ףיוא ,רעטקָאד ַא
 ,סָאד טשינ ךיוא זיא ,דניצַא טלייה עמ סָאװ ,ןעלייה סָאד טנייה

 ,ןעליּפ ,ןעטּפעצער ,תואופר טסואוועג ןעמ טָאה לָאמַא ,לָאמַא סָאװ

 עדָאמ א ןערָאװעג ןיא טנייה ;רעטיירק ערעטיּב ,סעקשָארּפ
 ע'טושּפ ,רעדעּב טימ ,שזַאסַאמ טימ ,שינעּבייר טימ סענישַאמ

 ,סרעדעּב ןערָאװעג טנייה ןענעז ןיילַא םיריוטקָאד יד --- רעדעּב
 ...טפעשעג עטסעּב סָאד סע זיא טנייה זַא ,הרבס ַא רָאנ זיא'ס ןוא

 סָאװ ,רעטקָאד רעד ,רע ןיא טסָאנלַאיצעּפס ַא רַאפ סָאװ ףיוא

 ?דךיא א ?רע ןיא סָאװ 4? םהיא ףיוא ךָאנ ךיז טנערפ רהיא
 ן'כָאנ ךָאד טרעה רהיא ?יױג ַא ?ןעד סָאװ .דיא ַא --

 ..טיורקלעקניפנייפ .,.ןעמָאנ

 -רַאפ ,ָאי-ונ ?טגָאזעג רהיא טָאה ,טיורקלעקניּפנייפ ---

 ,דיא ַא ןיא ,טיורקלעקניפנייפ זַא דלַאּביוו .דיא ַא ,ךיז טהעטש

 שטָאח םיריוטקָאד עשידיא ןעטסניימ םוצ עלַא ןענעז זנוא ייּב
 דיא ַא ;רעטקָאד ןעשייונ ַא בעיל טָאה ,ךילטנעגייא ,דיא ַא וליפא
 ןעשייוג ַא ןוא טיילק עשייוג ַא ,טאקָאװדא ןעשייונ ַא בעיל טָאה
 טָאה ,ױזַא יו זיא ...יוג ַא ךָאנ הרּפּכ יד זיא דיא ַא .,,רערהעל
 ? ךעפייפ ?ןערעייֵַא רעטקָאד םעד ,םהיא ןעמ טפור ,טגָאזעג רהיא

 םהיא וצ ףרַאד ךיא ...טיורקלעקניפנייפ רָאנ ,רעפייפ טינ ---

 ...שרעדנַא סיּפע חּכמ ןעּבָאה

 ?ןעטלאה הצע ןיֵא ? אמתסמ וויזירּפ ן'חּכס !ַאהַא ---
 חּכמ רָאנ רשפא יצ ..?ןיינ ?סָאװ ..! ןיוש העטשרַאפ ךיא
 ?ןעד סָאװ !וד טסרעה ?ןעפָארטעג ּבָאה ךיא ,ָאיֵא ? ךודיש ַא
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 זיא ,וויזירּפ ןייק טינ ןוא ,ּבייוו ןייק טינ ןוא ,ךיז ןעלייה טינ זַא

 יזַא יו ...רעיײַא רהיא טפרַאד ,יוזַא ּביוא ...ךודיש ַא אמתסמ

 -נָא ךייא לע ךיא  תורּפּכ עשטשיט ףיוא ,,,טרָאד רע טסייה

 סָאװ ייּב ,ךיז טדנעו סע ,רעטקָאד ןערעסעּב ַא ךס ַא ןעזייוו

 סָאװ ,ךילטנייוועג ,םורָאװ ..,? ןעמ טינ לעיפיו ? טלאה רענעי
 ,עקיטקַארּפ ןהָא רָאנ וליפא ןוא .ןדנ רהעמ ץילַא ,עקיטקַארּפ רהעמ

 ַא ןעטייצ עניטנייה םורָאװ ,ןעלהָאצַאּב ןעפרַאד ךיוא רהיא םעוו

 טעוװ ,טעטיסרעוװינוא ןיא רָאנ ןיא רע יּבַא ,לעטנעדוטס עדאיל

 ןעּברַאק טנעזיוט סּכעזףניפ ראפ יוװ רעניצניוו ןיוש םהיא רחיא

 ןייז געמ רע ,רעטקָאד רעניטרַאפ ַא טרפּב טנייה ,ןעפיוק טשינ

 טניימ סָאװ ,טארוקַא רימ טגָאז רהיא !עטַאמשּבש עטַאמש ַא
 ?רענעי

 רָאנ טָאה רהיא ...! סָאד טינ --- סָאװ ךיא סייוו ,ןיינ ---

 | ...תועט ַא ןעצנַאגניא

 טרעה רהיא ?ןערַאּפשרעּביא ןעלעוו רהיא טלָאז יאמל --
 ןיא ,ןעלהָאצַאב טונ ןָאק רענעי בוא ,ךייַא נָא ךיא סָאװ

 .רעטקָאד ַא לָאמ ןייא ןיוש זיא סָאד .ןעטסָאמעגנָא םהיא רַאפ סָאד
 ףיֹוא ןוא ;רעכייּב ףיוא :;גנידסלַא ףיוא זיא רע { רעסעפָארּפ א

 ,סעיצַארעּפָא ףיוא ןוא ,רעדניק ףיוא ןוא ,ןהייצ ףיוא ןוא ,ןעוורענ

 רע םורָאװ ,ואולמו םלוע ןייַא רָאנ םהיא ןופ ןעטלַאה רעּבייװ ןוא

 ַא ,ךיס רהיא טחעטשראפ ,שטאגנוי רענייפ ַא רהעז יקַאט ןיא

 טסינויצ ַא ךָאנ רע זיא וצרעד ןוא !"ענישטשואס , ַא ,רעכיוה
 ַא טסעומש עמ זַא !הבהלישא -- רע טָאה קסיפ ַא ןוא ,ךיוא
 ! ךייש טינ ךָאד זיא ,רעטקָאד ַא עקצַאצ

 ...רָאג ףרַאד ךיא ןזַא ,ךייַא ךָאד גאז ךיא ! ןיינ --

 רהיא טלהעצרעד עשז סָאװ !טדער עשז ױזַא ?ָאח --
 ?לערעיומ סייוו ַא טרָאד ןֵא טהעז רהיא ? תוישעמ

 ? טיורקלעקניפנייפ טציז טרָאד זיא ?ונ --

 ריאמ טציז טרָאד ,טיורקלעקניפנייפ טינ טציז טרָאד ---
 ?ודנה ןצּבק ַא לָאטַא ןעוועג .ריבג ַא דיא ַא .,ס'װָאנישטָאלָאט
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 טגָאזעג ןעדייּב זנוא ףיוא ,ןעדָאש ןייז ץוח ,דניצא } ארונהו רוּבגה
 ,טדיוט רעד יװ סואימ יז זיא ,לערעטכעט ַא רע טָאה ,ןערָאװעג
 סָאד ןעמ טרימשרַאפ ,סָאװ טימ ָאד זיא'ס ,טפלעה טָאג זַא רָאנ
 ךיז טנינראפ עמ ןוא ןעּברַאק טנעזיוט ןחעצפופדןהעצ ַא םימ םיִנּפ
 סָאד ,וועיק עמַאס ןופ שזַא רעטקָאד ַא ןתח א ןעגנערּבּפָארַא רהיא
 -ַאמוא ןייא רָאג רע זיא ןילַא ,וועיק ןיא רע טָאה טגידנעעג ,טסייה
 ...ןַאמוא ןופ רענ

 ?רימ סע רהיא טלהעצרעד סָאװ ןעגנעקַא ---
 ..ףיֹוא ךָאנ ךיז טנערפ רהיא סָאװ ,םעד ןעגעקַא ---
 ,טינ ךיא גערפ סָאד ? טיורקלעקניפנייפ רעטקָאד ן'םיוא ---

 רעד לייוו רָאנ ,רעטקָאד ַא טימ ןוהט ךודיש א ףרַאד ךיא לייוו
 ...ןיא טיורקלעקניפנייפ רעטקָאד

 בָאה ךיא ןוא !ןעגָאז טנָאקעג דלַאּב ְךָאד רהיא טָאה ---
 ,םיוא עשז טרעה ! ךודיש א ןענעוו ךיז טלעדנַאה ָאד זַא ,טניימעג
 -עמס ַא ךיא ּבָאה ...רעהיוא סָאד רעהַא םינ ,ױזַא ַאי זיא'ס זַא
 -עג גנַאל טינ .,,סױרַא ?עדָאנ רעד ןֹופ סָאוװ"רָאנ --- טסילַאיצ
 ןעּבראק טנעזיוט עכילטע טּפַאחעג טָאה רע ,..טעניּבַאק א טנעפע
 טלעג עצנאג סָאד טָאה ןוא ןעוועג בשיימ ךיז רע טָאח ,השורי
 ךָאנ דנַאלסױא ןייק ןערהָאפעג ןיילַא ,ןישַאמ ַא ןיא טקָארּבעגנײרא
 ךיא רָאנ ,טינ ךָאנ רע טָאה ?ייוורעד עקיטקַארּפ ןייק ,ןישַאמ רעד
 יו ,תּבש ףיוא ןעמ טמענ אוו טימ הגאד ַאזַא ןעּבָאה ןיוש לָאז
 טעװ רע ,טינ ךיז טגרָאז ! עקיטקַארּפ ןייז טימ הגאד ַא ּבָאה ךיא
 יד םורָאװ ,ןעהעז רהיא טעװ טָא ,עקיטקַארּפ עטסעּב יד ןעּבָאה
 ןעּבָאה ,ןעטייקפַאש עגיזָאד יד ףױא סָאוו ,םיריוטקָאד
 סָאװ ,רָאנ"חעז ...! ןעטסילַאיצעּפס | עקיטקַארּפ עטסנעש יד עלַא
 א טהעטש ?רהיא טפילטנַא סָאװ ? ױזַא ךיז רהיא טּפַאח
 ךָאנ ּבָאה ךיא .טעשטנַאקעג טינ ךָאנ ְךייַא ּבָאה ךיא ! עלייוו
 ...םיריוטקָאד רַאַּפ ַא

 ערעייא טימ הורדוצ ךימ טזָאל ! ןעליוו סעטָאג ןיא ,רעּבָא --
 טינ ףרַאד ךיא ?טּפעלקעגנָא ךיז רהיא טָאה סָאװ ! םיריוטקָאד
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 ןייק טינ ףרַאד ךיא ,וויזירּפ ןייק טינ ףרַאד ךיא ,רעטקָאד ןייק
 יו דחעמ טינ ןיִּב ךיא --- טסילַאיצעּפס ןייק טינ ףרַאד ךיא ,ךודיש
 טיורקלעקניפנייפ רעטקָאד םוצ ןעּבָאה ףרַאד ךיא .קישטזַאקירּפ ַא
 ןעצנַאג ן'רַאפ םהיא ןופ זנוא טמוק עס :שרעדנַא סיּפע חּכמ רָאג
 ...ץלָאה רַאפ רעטניוו

 ןעהעזעג ! תומולח עטסיװ עזייּב עלַא ...{ 3 ץלָאה רַאפ --
 םחיא טהערד ןוא ןעדיא ןעדמערפ-דליוו ַא טּפַאטרעד !לעסיּב ַא
 טייצ ןייק רענעי טָאה רשפא !טיורקלעקניפנייפ :קידָאּפס ַא
 ַא ןעמ טנעידרַאפ ואוו ,ןעכוז רענעי רָאג טםיױל רשפא ?טינ
 ,טנעקרעד דלַאּב רעּבֶא ּבָאה ךיא ?תֹּבש ברע זיא'ס --- לעּברעק
 ךימ לָאז טָאג ,ץלָאה ןופ דיא ַא ןייז טפרַאד רהיא זַא ,רהיא טרעה
 --- ןעדיא ענרעצליה יד טא !רעטלע רעד ףיוא ןעקילנַאּב יוזַא
 | ...} ןפט





 ןירו רעטסימ
 ּבַאשזד ַא טָאה

 .ןושל ןייז טימ ןעבעגעגרעביא ןוא ,ןיילַא םהיא ןופ טלהעצרעד

 .1918 רהָאי ןיא ןעּבירשענ





 ּבַאשזד ַא טָאה ןירג רעטסימ

 ,טינ סייוו ךיא ! םכילע-םולש רעטסימ ,וד וי וד וַאה ---
 ךעלקיטש ךייַא טימ ןָא ךימס רהעק ךיא ...? ךימ טנעק רהיא ּביוא
 טימ רָאנ ,ךייַא טימ טינ ,טסייה סָאד ...סישילשּבש-ינש ,ענעגייא

 ןופ לעדנעמ-םחנמ בורק ןייז טימ ןוא ןעניכלימ םעד היבט רעיא
 טָאה רהיא ?טנַאסערעטניא ךייֵא זיא'ס ,ָאיֵא ! ַאהַא ...ץעּפוהעי
 טא עקשטעלייוו ַא יקַאט עשז טהעטש -- ? טלעטשענּפָא שזַא ךיז
 ןופ ןעסעומש לעסיּב ַא רימ ןעלעוו ,קָאוװדייס ן'פיוא רימ טימ ָאד
 ןוא .זיא סָאד הנידמ ענעדלָאג ַא רַאפ סָאװ ,עקשטירעמַא םעד
 טרעוו עמ יוװ ,סענזיּב ערהיא ןופ יוװ ,עקירעמַא ןופ ױזַא טינ
 םעה וצ טקיש טָאנ ןיּב ,דובּכ ןיא ןוא רשוע ןיא ןעסירעגסיוא
 ףיוא ףױרַא ךיז טגָאלש עמ זַא ,טפלעה טָאג זַא ןוא ,ּבַאשזד ןעטכער
 טייצ רעד טימ לָאז עמ ,גנונעפָאה ַא ָאד זיא ,ּבַאשזד ןעטכער םעד
 ּבָאקיישזד א ןעסּכַאװסיױא ,ּפָא-טוג ןערעוו ,ןעטײּברַאפױרַא ךיז
 טימ -- לעשיפ יררעה ַא שטָאח רעדָא ,סוארטש ןעטיינ ַא ,ףיש

 -תעל ךָאנ ךיז ףיוא ןָאק ךיא ...טיירללַא ןייז :טרָאװ םענייא
 רעד טּביױלעג ,בַאשזד א רָאנ ,טיירללַא ןיּב ךיא זַא ,ןענַאז טינ הּתע
 ןעגיזָאד ם'נופ קיטנַא רעצנַאג רעד ןוא ,ןיוש ךיא ּבָאה ,רעטשרעביוא
 ןיימ טימ ןיילא ,ןעננַאנרעד ןיילַא סע ןיּב ךיא סָאװ ,זיא ּבַאשזד
 טהענ רהיא ,ןעסיוו טליוו רהיא זַא ,העז ךיא רָאנ ...לכש םענעגייא

 ךיא זַא ? ךייא וצ טדער סָאװ ,ןױשרַאּפ רעד זיא רעוו --- סיוא
 ךיז רהיא טעוװ ,ןירג רעטסימ טדער סָאד זַא ,ןעגָאז ךייא לעוװ

249 
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 -רָאג יװ טונ ױזַא זיא'ס -- ?ילֹּב ??עג ?ןירג :ןעטכַארט
 .גרעּבנירג ןעסייהעג ךיא ּבָאה טרָאד ,ןירג ךיא סייח ָאד ...טשינ
 ןופ --- ? ץעּפוהעי ןופ ...סעדַא ןופ --- ? סעדַא ןופ ? ןענַאװ ןופ
 -רַאּב ,ןאמוא ,עלָאּפש ,קילּפעט ןופ ,עקוועלירתּכ ןופ ...ץעּפוהעי
 טָאה טלעדנאהעג ןוא ...תומוקמ ענע י ןופ ,רוציקּב --- וועשטיד
 זיא'ס ןיּב ,טרעלקעמעג ,טהערדעג .,ןעלדנַאה ןעדיא עֶלַא יו ,ןעמ
 ןעּבירטעגסױרַא זיא ןעמ ןוא טייצ לעקיטש עטוג סָאד ןעמוקעג
 סע'סוּבמולָאק ןיא ,וצוצרעהַא ןערָאװעג ?גלוגמ זיא ןעמ ןוא ןערָאװעג
 ןעסעגעגפיוא טָאה עמ זיּב ,ןעסעגעג גנַאל ױזַא טָאה עמ ןוא .הנידמ

 -רַאפ ןעּביױוהעגנָא ןעמ טָאה ,דמעה ?עקיטש עטצעל סָאד ךיז ןופ
 ןָאהטעג טָאה עמ ןוא ןפוא רעדנַא ןייַא ףיוא רָאנ ןערעוו טצראווש
 ןעמוקעג זיא'ס זיִּב !ןעגנַאנעג טשינ זיא'ס --- ךרּפ-תדובע ?ּכ
 בָאה ,לולא שדוח-שאר ןעמוקעג זיא'ס זַא ןוא ,?ולא שדוח-שאר
 ,ןעלהוש ,םינזח טזייטרעװדַא עמ יו ,סרעּפייּפ יד ןיא ןהעזרעד ךיא
 סױרַא ןעמ טלעטש ,ןהעזרעד ךיא ּבָאה ,סרָאטס יד ןיא / .םיניגמ
 ךיא ּבָאה ,םלֹוע רעד ןוא ,םיתילט ,תורפוש ,םירוזחמ ,םירודיס
 ןענ'הפנח ,םלוע-לשדונוּבר םוצ ךיז ןעלכיימשדוצ .ןָא-טּבױה ,ןהעזרעד
 וצ גָאז ןוא ןעוועג בשיימ ךימ ךיא ּבָאה -- סענזיּב בעילוצ טָאג
 ? רענירג ַא ןייז וד טסעוװ ןענַאװ זיִּב !ןירג רעטסימ, :ןיילַא ךיז
 -ימי תרשע יד ןופ ןוא ?ולא שדוח-שאר ם'נופ קעל ַא ךיוא והט
 טסעל עס זַא ,קעל ַא ןוהט ןעגָאז וצ גנירג זיא'ס רָאנ ..."! חבושּת
 --- ? ןוח א רַאפ ןעלעטש ךיז 4 ןעמענ ךימ ךיא ןָאק סָאװ וצ ...ךיז
 -- ?טחוש ַא רַאפ ...רעטסוש ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק ךיא ןיּב
 דנערווער ןייק ...הלנע-לעּב ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק זיא עטַאט ןיימ
 העטשרַאפ ןוא ירבע ןעק ךיא םורָאוװ ,ןייז טינ יאדוא ךָאד ךיא ?עוװ
 -- ?רשּכ ילטקירטס ףיוא רעשטוב ַא ןעדייס ..,תולמהישוריּפ
 ..דרעפ עש'הבנג טימ טלעדנַאהענ טשינ םייח רעד ןיא ךיא ּבָאה
 ןוא תובשהמ עניזָאד יד ןיא ,טגָאז היבט רעייַא יו ,טפעיטראפ
 ,ללא שדוח-שאר ...שודק םוקמ ַא ןיא ןיירַא ךיא ןיּב ,ןעקנַאדעג
 יעגּפָא טָאה עמ .."ירוא דודל, טנָאז עמ ,טנעװַאד םלוע רעד
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 ַא ןעּבעג זנוא טעװ רעוו ןוא, :רדענייא ןָא ךיז טפור ,טנעוװַאד
 טעװ ..'ךימ טזָאל ?ןָאלּב ַא/ :ןָא ךימ ךיא ףור 7 זָאלּב

 .יזַא השעמ יד ןיא ?ןָאלּב ַא ךימ וצ טמוק יוװ ,ןענערפ רהיא

 ןימ .ןעועג טינ יקַאט םייה רעד ןיא ךיא ןיּב עקותדלעּב ןייק

 ךעלגנוי רָאנ .טינ ךיוא עטַאט ס'נעטאט ןיימ .טינ ךיוא עטַאט

 טפאטרעד טָאה עמ ןוא לולא שדוח-שאר ןעמוקעג זיא'ס זַא ,םיצקש

 יזא ןעזָאלּבעג ןוא ןעזָאלּבעג טרָאּפס השעמ ןעמ םָאה ,רפוש ַא

 יסיורא ןוא רעסַאוו טימ ןעסָאנענּפָא זנוא טָאה שמש רעד זיּב ,גנַאל

 טנָאז יו ןוא ,הכאלמ יד ןעק ךיא ,רוציקּב --- ,?הוש ןופ ןעּבירטעג

 סָאװ ...ךייש טינ ךָאד זיא ,ט'לוכי רע זַא ,טסעומש עמ זַא :רהיא
 ּבָאה ןוא טנַאה ןיא רפוש םעד םענ ַא ןעּבעגעג ּבָאה ךיא ,ךייַא גיוט
 בָאה טוָאלעגסיױא ןוא ,"העורּת-םירבש-העיקּת, זָאְלּב ַא ןעּבעגעג ייז

 -ןילקורּב זיּב ןענאד ןופ אמזוג אלֹּב "הלודג העיקּת, ַא טימ ייז ךיא
 ןופ , : רימ וצ ןָא ךיז ייז ןעפור ,זָאלב ַאזַא טרעהרעד !שזדירּב

 "אקפנ יד ןיא סָאװג :ךיא נָאז ??ןאמרעננוי ַא ןיא ןענאוו
 ייב טלעטשַאּב ךיז רהיא טלָאװ רעמָאט; :ייז ןעגָאז ?7? הנימ
 ןיא עקוּתילעּב רעזנוא ? םיארונ םימי ףיוא רעזָאלּב ַא רַאפ זנוא
 ,ןעבעל ַא ןופרעד ןעכַאמ ,ךיא גָאז ,ןענָאק לָאז ךיא , ,"ןעּברָאטשעג
 ,ייז ןענָאז ,ןיילא ןעזָאלּב ןופ ןעּבעל ַא ןעכַאמ , ..."יתימכהמ יא
 ... ןוהט םיּפע ךָאנ וצרעד טלָאז רהיא ןעדייס ,ךילרעווש זיא
 ַא וצרעד ןייז ?ןוהט ךיא לָאז ךָאנ סָאװ ,ךיא גָאז ,ונייהד,

 ןענָאז "?רענילק-טירטס ַא רעדָא ,ןעמשטעבאנ ַא ?רעוויירד
 ,סע טסייה עקוּת-לעב ַא ,רעזָאלּב ַא טנעז רהיא דלַאּביװ, :ייז
 סָאד .ןעגנאלרַאפ טינ טייּברַא עּבָארג עכלעזַא ךייַא ןופ ןעמ ןָאק

 א רָאנ ןיא ,ןעבענ ךייֵא ןענָאק רימ סָאװ ,ייז ןעגָאז ,עניצנייא
 ..."?הוש ַא ןיא ךאנ ןעזָאלּב ,ייז ןעגָאז ,ןענָאק טלָאז רהיא ,םנעשט

 ךיא זַא :רימ טכַארט ךיא ןוא ןײרַא זָאנ ןיא ןײרַא רימ סָאד זיא
 ןעּבָאה ךָאד ךיא ןָאק ,להוש ַא ןיא ךָאנ ןעזָאלּב וצ סנעשט ַא ּבָאה

 טיג סָאװ רַאפ ןוא .,ןעלהוש ייווצ ןיא ךָאנ ןעזָאלּב וצ סנעשט ַא
 להוש ןייא ןופ ןואטנוַאד קעװַא ןיּב ךיא ןוא ..? ןעקהוש יירד ןיא



 טכילע"םולש 248

 טכַאמעג םוטעמוא ,ןערעדנַא ם'ניא ןינמ ןייא ןופ ,רערעדנַא רעד ןיא
 טַאהעג ,העורּת םירבש-העיקּת ןיא טסנוק ןיימ ןעזיוװַאּב ,סעּבָארּפ
 ךיז ןעמ טפיול ,זָאלּב ךיא זַא ,ךיא םורָאװ ,סעטקוס ןעטסערג םעד
 ,םעשזדָאשזד ןעזָאלּב טרעהענ ןעּבָאה ךימ ,ןעלהוש עלַא ןופ ףיונוצ

 -רעדנַאװ : טגָאזעג ןעּבָאה עלַא ןוא ,סנעמילּבמעסַא ,סנעמסערגנָאק
 ךיא ּבָאה רֶהֶאי ןעטשרע םעד זַא ,ןהעטשרַאפ טנַאק רהיא !לופ

 --- רהָאי עטייווצ סָאד .םינינמ ייווצ טימ להוש ןייא רָאנ טַאהעג

 ,רימ ךיז טדיינש רהָאי סניטנייה .םינינמ ףניפ טימ ןעלהוש יירד

 ךיא ןוא ,םינינמ ןעזָאד ַא זיּב ,ןעלעוו טעוװ רעטשרעּביוא רעד ןַא
 ןייא ןָאק יוזא יו ,יא .רעלָאט רָאּפ ענעש ַא ןעכַאמ ןענָאק לעוװ
 טינ רהיא טלָאז סָאד -- ? סענזיּב ?עיפ ױזַא וצ ןעדנעטַא שטנעמ
 ךיז ןעמ טפלעה דנַאל םעד ןיא ןוא ,עקירעמַא זיא'ס ;ןעגערפ
 ם'ניא ,רעהירפ תועיקת יד רימ ייּב זיא טרָא ןייא ןיא .סיוא ןיוש
 .רעטעּפש ךָאנ ןעטירד ם'ניא ,רעטעּפש לעפיב ַא טרָא ןערעדנַא
 ,טייפסיטַאס ןייז לָאז םוקילּבוּפ סָאד זַא ,טסעּב ןיימ יירט ךיא
 ןיימ ךָאד ךיא רילראפ ,טייצ יד ךרוד ךיא זָאל רעמָאט זַא זָאקיּב
 רעטסימ ,ךיז טרעדנואו רהיא ,ןָאשיײטוּפער ןיימ טימ ּבַאשזד
 -ידיא יו רעטרעוו עשלעגנייא רהעמ זוי ךיא סָאװ ,םכילע-םולש
 רימ ייּב ןיוש ןענעז ייז .רעדניק יד רעּביא זיא סָאד -- ?עש
 ! שידיא טרָאװ ןייק ןעדער טינ ןיוש ןעליוו ןוא רענַאקירעמַא ע'תמא
 טשינ ןעּבעל ןיא רהיא טעװ ,סעיִאּב עניימ ןעקוקנָא טלָאז רהיא
 רהיא ןזַא ,ןיילַא ךיס ןוא ,רעדניק עשידיא ןענעז סָאד זַא ,ןעגָאז
 -רעד טינ ךיוא ךימ רהיא טעוװ ,םיארונ םימי ךָאנ ןענעגעגַאּב טעוװ
 ,פולא שדוח-שאר רַאפ טייצ עצרוק א טמוק סע ןַא ,רימ ייּב .ןענעק
 ַא םוקַאּב ,דרָאּב ַא רימ ןָאלרַאפ ,טוס ןיימ ּפָארַא ךיא ףרַאװ
 ,םיארונ םימי יד קעװַא ןעהעג סע רָאנ יו ןוא ,ןהעזסיוא "שימייח,
 -נעשזד ַא קירוצ רימ רעוו ןוא טעה ןיימ ןָא והט ,ווייש ַא ךיא םענ
 ...? סענזיּב בעילוצ עקירעמַא ןיא טינ ןעמ טוהט סָאװ -- ןעמלעט
 ןעּבײרשַאּב וצ ךימ קשח טָאה רהיא ,רעטסימ ,ךייַא ןיא העז ךיא
 --- ,ופיפא עלעכיּב סָאד ןעמונעגסיױרַא ןיוש טָאה רהיא ,רעּפייּפ ןיא
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 .קנַאד ַא ןענָאז ךָאנ ךייַא ?'כיא ! טייהרעטנוזעג ,ןיימרעווענ

 "רַאפ ...טנעמזײטרעװדַא ןייַא ןייז סָאד טעװ ריס ראפ םורָאװ

 ןיימ ןעלעטשסיױרַא טלָאז רהיא ,ןעטעּב ךָאנ ךייא ?'כיא ,טרהעק

 ,טירט ס יררעשט ,ןירנ ועט סי :סעדדַא

 ךָאנ ךיז ן'רימ ,ףָאה ךיא ..זעלּפ ,יט ייס קרָאי וינ

 ! יַאֹּב דוג ריס טייז ?ייוורעד .ןוַאטּפַא ןענענענַאּב לָאמַא





 יי
 אהסוסוטסוהאטיוסאוויי

 : מימ השעמ א
 ןרָאהנירג ַא

 וי

 טָאה רע יוזַא יו ,טלהעצרעד ,רעקַארביסענזיב ,ןַאבַארַאב רעטסימ

 .סענזיב בעילוצ טארייהעג טָאה סָאוװ ,ןרָאהנירג ַא טנערהעלעגנָא

 .וש2 ןיז טימ ט?העצרעדרעביא

 ,1916 רהָאי ןיא ןעּבירשעג
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 -- סענויּב ןופ דנַאֿפ ַא ןיא עקירעמַא :טגָאז רהיא --
 -ַארייה ןהענ לָארעטּפַא רָאנ ,ןייז וצ .יױזַא ףרַאד סע .דניימרעוועגנ
 זויקסקע ,ןיוש זיא סָאד ---סענזיּב בעילוצ ךיז ןעפיוקרַאפ ןוא ןעט
 ,ךייַא נָאז ךיא רָאנ ,לַארָאמ ןייק טינ גידערּפ ךיא ,יי'ריזח ַא ,ימ
 ןעטארייח סנרָאהנירג טנעצָארּפ גיצנעיינ ןוא ןעיינ זַא ,טקעפ ַא'ס
 ךיא זַא ןוא ,ךימ סָאד טסירדרַאפ -- סענזיב בעילוצ זנוא ייּב
 ,םױרַא טשינ ןעקורט רימ ןופ ןיוש רע טעוו ,ןרָאהנירג ַאזַא ּפָאטרעד

 ! סנעש א ןעלחעצרעד ךייַא ךיא לע ,ימ וט טיא וויל
 ,טסָאּפ יד ?יימ ןוא םיִּפֶא ןיימ ןיא לָאמנייא רימ ךיא ץיז

 םהיא טימ ןוא .יִאֹּב א רָאנ ךָאנ ,ןרָאהנירג ַא רימ וצ ןײרַא טמוק
 ,ךלימ ןוא טולּב -- ?ןעגָאז ךייַא ךיא לָאז סָאװ --- עלעּבײװ ַא

 ,טיוּב ם'נופ סָאװ-רָאנ ,עלעּפע ןייַא יו שירפ ןוא גָאט רעד יוװ ןעש

 טנעז !וד וי וד וָאה :  רימ ֹוצ ןָא ךיז רע טפור ,ןעמוקעגניירַא
 ! ןַאדיס, "2? רעקָארּב-סענזיּב רעד ןַאּבַארַאּב רעטסימ סָאד רהיא
 ןוא ץרַאה ןייז ףיוא רימ רע טנעפע ?? סטונ ןעגָאז רהיא ט'סָאװ
 זיא רע יו ױזַא ,אס דנע ָאס ,עטכישעג עצנַאנ ַא רימ טלהעצרעד
 ,דיירט ייַּב רעקיימ-סטנעּפינ ַא ,דנַאל ןיא רהָאי ןחעצ טשרע יִאּב ַא
 ַא ןעוועג ,עלעּבייוו סָאד טא טּבעילרַאפ ךיז טָאה םהיא ןיא ןוא

 ,שעק ןיא רעלָאד טנעזיוט טנָאמרַאפ סָאװ ,ןירָאטייּברַא ןייֵא לעדיימ

 ןעלָאז ייז ,סענזיּב ַא טכוז ןוא טַאהעג הנותח רהיא טימ רע טָאה
 םורָאװ ,ּפַאש ןיא ןעטייּברַא ןערָאּפשרַאפ ןוא ןעּבעל ַא ןעכַאמ ןענָאק

2:3 
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 ,סע ביילּב םהיא ייּב ,זיטאמער ַא ,טכאדעג ךייא רַאפ םינ ,טָאה רע

 ;םהיא ןצ גָאז ןוא עלעבייוו ן'פיוא ךיא קוק .רעטייוו ױזַא ןוא
 רע טרעפטנע ?? ןעננַאגעג רהיא טלָאװ סענזיּב ַא 'ואפ סָאװ ןיא,

 רימ טיג רע ןוא .?ירענַאישייטס ַא טנעפעענ טלָאװ רע, :רימ

 ךיוא םהיא "יז, טלָאװ ירענָאישייטס ַא ןיא זַא ,ןהעטשרַאפ וצ

 טינ ?ןרָאהנירג ַא טהעטשרַאפ רהיא .ףליה וצ ןעמוק .טנַאקעג
 ןעכַאמ וצ ףיוא לע'גורתא ןייֵא ,ירּפ ַא טֿפַאטרעד טָאה רע גונעג
 ,שעק ןיא רעלָאד טנעזיוט םהיא טגנערּב יז גונעג טינ ןוא ,ונייחהש

 ןעציז ךיז טעװ רע ןוא ןעטייּברַא םהיא לָאז יז ,ןלעּב ַא ךָאנ רע זיא

 דיא --- רעטייוו ױזַא ןוא ?עקַאניּפ ןיא ןעלעיּפש ,םירפח ענייז טימ

 ךימ ייּב וד טסעוװ הּכמ ַא :רימ ךיא טכארט .! טייל עניימ ןעק
 רימ ייַּב טסלָאז וד ,ןהעטשאּב ןָאק ךיא ! ירענָאישיײטס ַא ןעּבָאה
 "ירדנא* ַא ןערעוו רימ ייּב טסעוו ,ירדנָאל ַא ןיא ,טנוה ַא יו ,ןעגיל

 ךיא לייוו ? ירדנָאל ַא ןעלַאפעננייַא סיּפע רימ זיא סָאוו / ! ןעמ
 ןוא ,ןעפיוקרַאפ וצ ירדנָאל ַא טנַאה רעד ףיוא טַאהעג דָארג ּבָאה

 ,ךיא גָאז ,ריד ניוט סָאװ וצ, : ןרָאהנירג ןיימ ֹוצ ןֵא ךימ ףור ךיא
 ןיא ןעדנוטש ןהעצכַא .רָאטס-ירענַאישיײיטס ַא טימ ןערעדַאּב ךיז
 יִאְּבלהוקס א ןעפיולכרוד טעוװו רעמָאט ,ןעקוקסיורַא ,תעל-תעמ

 וויל ,רהעמַא ?רעטייוו ױזַא ןוא יִנעַּפ ַא רַאפ ידנעק ןעּפַאח ןוא
 ןיא ירדנַאל ַא ,סענזיּב ערענעש ַא ןעּבעג ריד ?'כיא --- ימ וט טיא
 יו ,ןעּבעל ןוא ןעדנוטש עלענער ןעטייּברַא וד טסעוװ ,סקנָארּב יד
 ,סיואדךעכער א םהיא והט ןוא ?ליסנעּפ ַא םענ ךיא ןוא ;! רעסייק ַא

 -ופימעפ ןוא רענערייַאטריױש ןוא טנער --- סעסנעּפסקע עֶלַא ךָאנ זַא
 ,רעטייוו ױזַא ןוא ליּבירדנַאל ןוא יִאּב-ירעװילעד ןוא רענערייַא

 --- ךָאו ַא רעלָאד גיסיירד ןוא עכילטע ענייר רעּביא םהיא טּביילּב

 :ךיא נָאז ??ןעטסָאק סָאד טעװ סָאװוה ?רעסעּב ןעמ ףרַאד

 -- ימ וט טיא וויל רָאנ ,ןייגרַאּב א סָאד זיא רעלָאד טנעזיוט,
 ,ךיא גָאז ,ט'רהיא .טרעדנוה טְכַא רַאפ ןעכַאמ ךייַא סע ל'כיא

 ,ןעגיוא יד ןעדניּברַאפ ,רעלָאד רֶאּפ יד ןעלהָאצּפָא רָאנ ןעפרַאד
 ,ךיא גָאז ,לייוורעד .טיירללֶא טנעז רחיא ןוא --- ?עסילש יד ןעמענ
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 טציא לייוו ,םורַא געט יירד ןיא רימ וצ טמוק ןוא טנוזעג טהעג

 "וו יאּב-דוג ןוא --- טינ טייצ ןייק ךיא ּבָאה

 םהיא בענג ןוא ןעמירדנָאל ןיימ וצ קעװַא ךיא ןיּב ןיילַא ןוא
 ,ןרָאהנירג ַא ,טכעה ַא טקישעגוצ רימ טָאה טָאג :בוטדלזמ ּפָא
 וצ רוטּפ ,שטנעמ ַא זיא רע פיוא ,סנעשט ַא טציא טָאה רע זַא ןוא
 סָאו ןעסיוו .רע לָאז ,טלעג ןעכיילנ ןיא ירדנָאל רעד ןופ ןערעוו
 ,ןענַאטשרַאפ בננ רעד טָאה ...רעטייוו ױזַא ןוא ,ןוהט וצ טָאה רע
 םעד ,רָאנ םהיא טגנערב, .:רימ וצ טגָאז ןוא ,ןיימ ךיא סָאװ
 ןיימ --- םורַא גָאט יירד ןיא ..."טיירללַא ןייז ןיוש טעוו ,טכעה
 ן'טימ ךיז טלעטשענקעװַא ,טיזאפעד א טכַארּבעג ,ָאד זיא ןרָאהנירג
 ןיימ ןוא ,זיא רעגייטש רעד יװ ,ןעיירט ךָאו א ףיוא עלעבייוו
 ןעיירט ןופ ךָאו יד זַא ,ןעהעזעג אמתסמ ןיוש סָאה ןעמירדנָאל
 -לֶא טייז רענעי ףיוא ?עצימש ַא טימ ךָאנ ןוא ,טײרללַא ןייז לָאז
 טָאה ןרָאהנירג רעד .סענזיּב יד טלעטעסעג טָאה עמ ןוא --- טייר
 -רעביא םהיא טָאה ןעמירדנָאפ רעד ,רעלָאד רָאּפ יד טלהעצעגּפָא
 ש"חר ןיימ ןעמונענּפָא בָאה ךיא ,?עסילש יד טימ רעכיּב יד ןעּבעגעג
 ןאבאראב רעטסימ -- רעטייוו ױזַא ןוא ,םידדצ עדייּב ןופ אקוד
 טנַאז יו ,ןוא --- ןוחט ֹוצ טָאה רע סָאװ טסייוו רעקַארּב-סענזיּב
 יב .רהיא טגָאז יזַא ?ָאיֵא .שידעמָאק א אטיניפ ,רהיא
 ףנידסלַא זיא'ס זא םורָאװ .ןָא טשרע עידעמָאק יד ךיז טּביױה ריס
 טנערבעצ טשרע ךיז טָאה ,םורַא ןוא םורַא גיטרַאפ ןעוועג ןיוש
 םעד ,םהיא טמוק סָאװ רַאפ ,ןרָאהנירג םעד ףיוא רעייפ ַא ריס ןיא
 ,עלעבייוו אזַא ,ןיירַא ליוס ןיא ךיילג עלעייא טלײשענּפָא ןייֵא ,רזממ
 ? גיטהעווּפָאק ןחֶָא סענזיּב עגיטרַאפ ַא ןוא שעק ןיא רעלָאד טנעזיוט
 ןיא טלענ בלאה ראפ ןעלדנַאהּפָא ידדנֲאל יד םהיא ייַּב ףרַאד עמ
 ?יוזא יו .ןעמירדנַאפ ןענירעהירפ םוצ קירוצ יז ןעּבענסעװַא
 רימ ייּב ,רעקָארּב-סענזיּב ןַאּבַארַאּב רעטסימ ךָאד ךיא ןיּב ףיורעד
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 ןיִּב ! ןערהיפכרוד ןענָאק טינ לָאז ךיא סָאװ ,ךַאז ַא ָאטשינ זיא
 רעד ןופ רענרָאק ן'פיוא ירדנָאל רעד ןעגעקַא טַארוקַא קעװַא ךיא
 ,עקמור ַא טנעשזדייא םיייּב ןעגנודעגּפָא ּבָאה ןוא טירטס רעטייווצ
 ּבָאה ןוא ּבָאנפיוא ןייֵא ?יּב-רעלָאד-העצ א םהיא טלעדיפעגניירַא
 : עדניוו רעד ףיוא ןייס ַא ןעננַאהעגסיױא

 ."ירדנָאל א ךיז טנעפע ָאד טא ,
 זיא ןרָאהנירגנ ןיימ --- טייצ גָאט ןייק קעװַא טינ טהעג יאדוא

 !רעטעלױקעג ַא זיא רע !שטייטס :;ּפָאק ןעטעשויעצ ַא טימ ָאד
 ,קילנמוא ם'נופ רימ רע טלהעצרעד "4 לעּבָארט יד זיא טא,
 ַא םהיא ןעגעקַא טַארוקַא ןעגנודעגּפָא טָאה רהְאי ץרַאװש ַא סיּפע
 "? ןרָאהנירג ,וד טסליוו עשז סָאװ, .! ירדנָאל ַא טנעפע ןוא רָאטס
 רע טעוװ ,ירדנָאל רעד ףיוא הנוק ַא ןעניפעג םהיא לָאז ךיא ,רע ליוו
 ןעטעּב טָאג גיבייא טעוװ ןוא טרַא ןעטסנעש ן'פיוא ןעקנַאדַאּב ךימ
 זַא ,םהיא גָאז ןוא םהיא ךיא גיהורַאּב ,רעטייוו ױזַא ןוא ,רימ רַאפ
 ףיוא ןעזָאלרַאפ ךיז לָאז רע רָאנ ,הנוק ַא ןעמ טניפעג גנירג ױזַא טינ
 םייחַא ןהענ רע לָאז ?לייורעד .טסעּב ןיימ ןעיירט ל'כיא ,רימ

 טימ ןעפרָאוװרַאפ ןיּב ךיא תמחמ ,םורַא געט יירד ןיא ןעמוק ןוא
 ! יַאּב דונ ןוא --- רעטייוו ױזַא ןוא ,סענזיּב

 ןעמירדנַאל ןעטלַא ןיימ ןעפור טקישעג ךיא ּבָאה ןיילַא ןוא
 סנעשט ַא וד טסָאה דניצַא :ָאס דנע ָאס םהיא להעצרעד ןוא
 בלַאה רַאפ ידדנֲאל ןייד ןרָאהנירג ם'ייּב קירוצ ן'הינק'וצקעווַא
 : ךיא גָאז ?7|ןעכַאמ סע רהיא טעװ ױזַא יו, :רע טגָאז .טלעג
 ךיא ןיּב ףיורעד -- ימ וט טיא וויפ ?ןָא ךייַא ס'טהעג סָאװ,
 ײפלָא , :רע טנָאז ,?רעקָארּב-סענזיּב ןַאבַארַאּב רעטסימ סיּפע ךָאד

 "ל ןעשימָאק ןיימ ראפרעד ןעּבָאה ךיא ?עװ, :ךיא גָאז ."טייר
 ַא רַאפרעד ןעּבָאה זומ ךיא, :ךיא נָאז ,?טיירללַא :  רע טנאז
 "רעד .רעטייוו ױזַא ןוא .,"טיירללָא 6 :רע טגָאז ."רעטרעדנוה
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 ָאד זיא ןרָאהנירג ןיימ --- געט יירד יד ןעפָאלענרעּביא ןענעז ?ייוו
 ,טכיילּבעגסיױא לעסיּב ַא ךיז טָאה עלעּבייוװ סָאד .עלעּבייוװ ן'טימ

 םָאװ ,, ?? ךיז טרעה סָאװ, .ןוז יד יו ,ןעש ץְלַא ךָאנ זיא יז רָאנ

 ,טָאג ןעקנַאד ,ךיא גָאז ,טפרַאד רהיא ,ךיא נָאז ,ןערעה ךיז לָאז
 רךָאנ .ירדנַאק רעיא ףיוא ןלעּב ַא ןענופעג םיוק-םיוק ּבָאה ךיא
 "יו ."טלעג ןערילראפ ,ךיא גָאז ,ןעזומ ט'רהיא ?ןעד סָאװ
 טנערפ ,טרילרַאפ רהיא לעיפיוו ,ךיא גָאז ,טינ טנערפ 3 ??לעיפ

 טינ טלָאז רהיא ,ךיא נָאז ,לעיפיוו םורָאװ .טניוועג רהיא לעיפיוו
 .טימ ,ךיא גָאז ,ךיז טלעיּפש רהיא ,ןענופעג יו סָאד זיא ,ןעמענ
 יניירַא ,ךיא גָאז ,ךייַא ןענָאק ייז 4 ןעטנערוקנָאק רענַאקירעמַא
 נָאז ,ןעפרַאד טלָאז רהיא זַא ,סעסנעּפסקע עכלעזַא ןיא ןעּביירט

 ןייא ןיא ןעפיולטנַא ןוא טכַאנייּב ןעטימ ןיא ךיז ןעּפשהפיוא ,ךיא
 אזא ןעפרָאוװעגנָא ייז ףיוא ּבָאה ךיא ,ךייַא ניוט סָאװ .,..?! דמעה

 -ניירא ןעּבָאה ייז ?עיפיוו בלאה ןעמונענּפָא ןעּבָאה ייז זַא ,קערש
 םורָאװ ,ךיא ש"חר רימ טלהָאצענּפָא ךָאנ ןעּבָאה ןוא טנעלענ

 םיוא -- ןוא ,טסיזמוא ןערעדַאּב ךיז ביוחמ טינ ךָאד ןיּב ךיא
 ביוא .גיטרַאפ טינ ךָאנ טנעז רחיא ,טייצ טָאה רָאנ .,..! ירדנָאל
 טאהעג בָאה ךיא זַא ,ןעקנעדענ רהיא טפרַאד ,ּפָאק טלַאה רהיא

 טנעשזדייא םעד ּבָאנּפױא ןייֵא רעֶלָאד ןהעצ טלעּבמיצעגניירַא
 טגערפ ,ירדנָאל ַא ףיוא ןייס ַא ןעננַאהעגסיױא ןוא רָאטס ַא רַאפ
 ןםיוא טַאלנ רעלָאד ןהעצ ןעזָאל ךיא לָאז יאמל : אישק ַא ךיז

 רעקָארב-סענזיּב ןַאּבַארַאּב רעטסימ ייּב ?טינ ריד ,טינ רימ ,טניוו
 ,סנעטייווצ ,קעװַא לָאמ ןייא זיא ? סָאװ יצ ,טלעג ש'הבנג ןעד זיא
 : ךימ טעקרָאּפ סע ןוא ןרָאהנירנ םעד ףיוא ץלַא ךָאנ ךימ טנערּב
 ַא ןוא טעקַאּפ ןיא רעלָאד טרעדנוה עכילטע ךָאנ טָאה רזממ רעד
 ? םהיא סָאד טמוק סָאװ רַאפ ! דלָאנדןינ --- טייז רעד ייּב עלעּבייוו
 -טסיא רעד ןופ רעקָארּב-סענזיּב רעטסערנ רעד ,ןַאּבַארַאב רעטסימ
 ןוא שינעהעזרַאֿפ ַא ,ימ זויקסקע ,ּבייוו ַא ןעּבָאה ףרַאדַאּב ,דייס
 -וצ טָאג םהיא ףרַאד --- ןרָאהנירג רעד ןוא ,וצרעד עּפיטנַאסק ַא ךָאנ
 רע לָאז ןעקנערקסיוא --- על'הזוזמ ַא ,וָאנ וי ,עקצַאצ ַאזַא ןעקיש
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 ,דרַאקלעטסָאּפ ַא קעװַא םהיא ביירש ןוא טינ ךיז ךיא ליופ !סע
 רעד ןוא רעד ןיא טנעמטניִאּפַא ןייֵא ףיוא רימ וצ ןעמוק לָאז רע

 ןוא ןעטעּב טינ ךיז רע טזָאל .,סענזיּב ַא םהיא וצ ּבָאה ךיא ,העש
 ,רהיא טימ אקוד ןוא ,טייצ רעטלעטשענּפָא רעד ןיא ןהענ וצ טמוק

 -רעד ןוא ,טסעג עּבעיל עניימ ,ייז ךיא ץעזַאב .עלעבייוו ן'טימ

 רענַאקירעמַא יד טינ טנעק רהיא , ;ָאס דנע ָאס ,השעמ ַא ייז ?העצ
 רעד ,בנג רעד קירט ַא רַאפ סָאװ ,ןעסיוו טלָאז רהיא ! סרעפָאלּב

 ןעלעטש רָאה יד שזַא --- ןָאהטענּפָא ךייא טָאה ,ןעמירדנָאל רעטלַא

 ,רע טָאה סָאד ,ךיא גָאז ,ונייהד, ?7?ונייהד, ..."! ריױּפַאק ךיז
 ןעגנַאהענסיױא טָאה ןוא ךייַא ןעגעקַא רָאטס יד ןעגנודעגּפָא ,ךיא גָאז

 ןעקערשרעד ךיז טלָאז רהיא ,ךיא גָאז ,ידכּב ,ירדנָאל ַא ףיוא ןייס ַא

 -רעד ."ירדנָאל ןייז קירוצ טלענ בלַאה רַאפ ןעטערטּפָא םהיא ןוא

 ,ןעקוקרעּביא ןעמונעג קלָאפ-רָאּפ סָאד ךיז טָאה ,השעמ ַאזַא טרעה
 ןעניוא יד .עלעּביײװ סָאד טּפיוהרעּביא ןוא ,ןעדנוצעגנָא ןערָאװעג
 ,רשוי ַא זיא'ס, .רעייפ להיוק ייווצ יו ,טנערּבעג רחיא ןעּבָאה
 רע ,בנג ן'טימ ,ןענעכערּפֶא םהיא טימ ךיז טלָאז רהיא ,ךיא גָאז

 טימ ךיז רימ ןענָאק סָאװ טימ , "1! ןעקנעדעג וצ ןעּבָאה ךייַא לָאז

 ןיוש םהיא ?'כיא ,ךיא נָאז ,ימ ןט טיא וויל; 74 ןענעכער םהיא
 ןייק ,ךיא גָאז ,רימ ייּב טעװ רע זַא ,לעגיופ םעד ,ןעכַאמ טכערדוצ

 .ןופרעד טעוװ ,ךיא נָאז ,ךייא ןוא ,ןהעטשפיוא טינ םיתמהיתיחּת

 ךָאנ סענזיב ַא ןעּבָאה ,ךיא גָאז ,ט'רהיא ;הבוט ַא ןעמוקסיױרַא
 יו ,ךעלעּבייט יד יוװ ,רימ ףיוא ייז ןעקוק ?! רעהירפ יו ,רעסעּב
 ננַאל ןוא ,ןערעהיוא ס'טָאג ןיא ?יומ רעיא ןופ ; טדער רענייא

 ייז געל ןוא םענ ךיא ןוא !רעטייוו ױזַא ןוא ,רהיא טלָאז ןעּבעל

 ןעלהָאצ ןוא סענזיּב עדמערפ ןעפיוק ייז ןעפרַאד :ןַאלּפ ַא רָאפ
 ןיוש ךיא הענ ,רחהעמא ?|ןיײירַא נָאט ןיא עמריפ רעד רַאפ םענעי
 רעד סָאװ ,עקרָאטס יד ּפֶא ייז גניד ןוא דרָאלדנעל םענעגייא םוצ
 עכלעזַא רַאפ ןייַא ייז סקיפ ךיא ןוא ,ןענניד טלָאװענ טָאה בנג

 ירדנָאל ןייז ןעגעקַא טָארוקַא ירדנָאל א רעלָאד טרעדנוה רעיפדיירד

 םענ ,טמענ רע לעיפיוו ,ןערירוקנָאק םהיא טימ קעװַא ךיז לעטש ןוא
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 --- ןעפומ וצ טייצ ןעכָאװ יירד ןיא םהיא ךַאמ ךיא ןוא ,רעגיליּב ךיא
 ּבָאה ךיא ,ךייַא גיוט סָאװ !  ןַאּבַארַאּב ןעסייה טינ ןעמָאנ ןיימ לָאז

 -ףיֹורַא טינ רעיש רימ זיא ןרָאהנירגנ רעד זַא ,טפיורשעצ ױזַא יז

 טלעטיורעצ ךיז טָאה סנייז עלעּביײװ ענעש סָאד ןוא ,ןעשוק ןעלַאפעג
 גָאט ןעּבלעז םעד ןוא .,ןעוועג יו ,רענעש ךָאנ ןערָאװעג זיא ןוא

 זיא'ס ןוא ,עקרָאטס יד ןענעווטרעייז ןופ טנערעג ךיא ּבָאה ךָאנ
 טימ ןוא ןייס א טימ ירדנָאל עיינ א רימ ייּב ןערָאװעג גיטרַאפ ךינ
 -עג ךיז טָאה קלָאפ רֶאּפ ןיימ ןוא ,קַאּפ ןוא קַאה טימ ןוא ןעשיט
 ןעשיווצ ןוא ייז ןעשיווצ קעװַא זיא'ס ןוא ,טייּברַא רעד וצ ןעמונ
 ךיז טָאה עמ .עיצנערוקנַאק עגירעייפמאלפ ַא ןעמירדנָאל ןעטלַא
 טָאה .טנָאקעג טָאה עמ טייוו יו ,ןעזיירּפ יד טימ ןעסימשענ
 ןעּבָאה ,טעלפ ןעזָאד ַא טנעס גיצנַאװצ ןוא רעיפ טלעטשעג רענעי
 .טסיזמוא "דערּפס, ַא ןעּבענענוצ ךָאנ ןוא ,ןהעצכַא טלעטשעג ייז
 ייז ןעּבָאה ,רעדמעה טנעס טכַא ףיוא טזָאלעגרעטנורַא רענעי טָאה
 רענעי טָאה ,סרעללַאק בלַאה ַא ןוא ינעּפ ַא ףיוא ןעסימשענּפָארַא
 רעד .רעטייוו ױזַא ןוא ,ינעּפ ַא ףיוא ןעסיײמשּפָארַא טזומעג ןיוש
 ןרָאהנירג רעד זיּב ,ןעסימשעג גנאל ױזַא ךיז טָאה עמ -- זיא ץיּפש
 ַא ןהָא ןעּבילּבעג ןוא רעלָאד רַאּפ יד ןופ טלעקָאשענּפָא ךיז טָאה
 טכַאמעגוצ רע טָאה ,טנער ןעלהָאצ וצ סָאװ טימ טָאהעג טשינ ,ינעּפ
 ע'פ ַא קש ב :קווסּפ ןיא טהעטש יו ,ןיעו ןשֹּב סױרַא ,ירדנָאל יד
 ךימ ייּב ךיז רע טהור טציא וא .אצי עּפַאקשּב ,אֹובי
 רַאפ טכוזעגסיוא ךיא ּבָאה סָאד --- ?יישזדיטירטסד-װָאלדול ןיא ּפָא
 ןענעווטרהיא ןופ םהיא ייּב טנָאמ סָאװ ,רעיִאל ַא עלעּבייװ ןייז
 :טג ַא (2 ;ןדנ רעלַאד טנעזיוט יד ,טלעג רהיא (1 :ןעכַאז יירד
 יז רע לָאז ,טג םעד םהיא ןופ ןעמוקַאּב לָאמַא טעװ יז זיּב (3 ןוא
 ֹס ס'נעטַאט ןייז ןיא חור ַא -- דנַאל ןופ ןעצעזעג יד טיול ןעטרָאּפוס
 ...! ןרָאהנירנ םעד ,ןײרַא ןעטַאט



 .ןעגָאלָאנָאמ ייווצ עטצעל יד ןיא רעטרעוו עטשילגנערַאפ יד

 .ןעטפעשעג ןוהט -- סענזיב וצ ןעדנעטַא .,עמַאלקער -- טנעמזיײטרעװדא

 .ךילגעמ סָאװ ץלא והט ךיא -- טסעב ןיימ יירט ךיא .טנענַא -- טנעשזדיוא

 "ניֵא -- ןעסקיפניַא .(ַאטעג עשיריא סָאד ) קרָאירינ חרזמ -- דייסיטסיא

 -- ןוַאטּפַא .שינעגענַאב ַא -- טנעמטניאּפַא .ליואוו רהעז -- טיַארזללַא .ןעטביר

 .עמעלא ךַאנ -- לָארעטּפַא .קרָאױינ ןופ ?ייט רעכיוה רעד

 .האיצמ ַא -- ןיײגרַאב .ףעלגנוי -- סעיַאב .ּפָאק ַא ןעלוד -- ןערעדַאּב

 -- וָאקיב .רעלקעמ -- רעקַארביססענויב .טפעשענ -- סענויב .בצק -- רעשטוב

 גינייארַאפ סָאװ ,קירב יד -- שזדירבךילקורב .סרענגיל --- סרעפַאלב .םורָאוװ

 .קרָאיװינ ןיא דנעגעג ַא -- סקנַארב .קרָאירינג טימ ןילקורב

 -רַאפ -- ּפָאטונ .נָאט ןעטונ ַא -- יאב דונ .ןַאמיטסימ -- ןעמשטעבאג

 ַא -- ןרָאהנירג .טפעשעג סָאד טכַאמענּפָא -- סענזיב יד טלעטעסעג .ךילנעמ

 .ןעבעל רענַאקירעמַא ןיא רעטינעגיטינ ַא ,רעדמערפ

 .ץוט א -- ןעוָאד .ץרָאיװינ ןופ לייט רעגירעדינ רעד -- ןואטנוָאד

 "קיש -- יַאבירעװילעד .רעטכיר -- סעשודָאשזד .ננוגיטפעשַאב -- בטשזד

 .רעסיימשידרעפ -- רעװיירו ..ףיורעדַא -- םיזַאּפעד .לעננוי

 .טוה -- טעה ?רהיא טכַאמ סָאװ -- ודיוירדראה

 "נואו -- ?ופרעדנַאװ ?ןעהעשעג ןיא סָאװ -- לעבָארט יד זיא טָאוו |

 .רעטסנעפ -- עדניוו  .ראברעד

 -- סנעשט .לעציּפש ַא -- קירט .ןעבורּפ -- ןעיירט .טײברַא -- דיירט
 | .טייקכילגעמ א ,סנַאש א

 .ןעצונַאב -- ווי .ףךימ רהיא טהעטשרַאפ -- וָאנ וי

 -- ןעמירדנַאל .תואצוחייירעשעוו -- ?יב-ירדנַאל .יירעשעװ --- ירדנַאל

 "ווַאלדוק ףיוא קרָאירינ ןיא שינעננעפעג ַא -- ?יײשזדיטירטסיװַאלדול .רעשעוו
 .רימ וצ רעביא סָאד טזָאל -- ימ וט טיא וויל .סאנ

 .ףעירב סיורא קיש -- טסָאּפ יד ?יימ .ןעביולקרעביא ךיז -- ןעפומ
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 .סיוא טינ טכַאמ סע -- ןיימרעװענ .רעדיינשרעזיוה -- רעקייטיסטנעּפיינ

 .דרָאב יד ּפָאלַאג -- ןייש ַא דיא םעג

 -- טוס .ןעדעירפוצ -- טיײיפסיטאס .יױזַא ןֹוא ױזַא -- ָאפ דנע ַאס

 ַא -- ירענַאישײיטס .טיילק -- רָאטס .ןעטלאהפיוא -- ןעטרָאּפופ .?עקער

 .רערהעקנעסַאג -- רענילקטידרטס .סָאג -- טירטס .גייצעג'ביירש ןופ טיילק

 .רַאוטַארט -- קָאוװדיײס .,דליש -- ןייס .טציז -- ןאדיס .גנערטש -- ילטקירטפ

 .לעגנויירדח -- יִאבלהוקס .ךַאלייל -- דערּפס .גנוי רעליואוו -- טרָאּפס

 .תואצוה -- סעסנעּפסקע .טינ ?עביארַאפ ןייק טָאה -- ימ זויקסקע

 ַאזַא -- ?עקַאניּפ .ענעשעק -- טעקַאּפ .עטרַאקיטסָאּפ -- דרַאקלעטסַאּפ

 -- טעלפ .טוג יױזַא טייז -- ןעילּפ .ןעטעזַאנ -- סרעּפיּפ .?עיּפשנעטרַאק

 .ןעשַארג ַא -- ינעּפ .רעסערּפישעװנעילימַאפ -- רענעריישאילימעפ .טערגיסייוו

 .טקאפ -- טקעפ .ןעּפיײלב -- ?יסנעּפ

 ,סנעמסערגנַאק .טלעגייירעלקעמ -- ןעשימָאק .סרענלַאק -- סרעללַאק

 .לעקניוװיסַאג -- טירטס ןופ רענרַאק .,ןעטַאטוּפעדיטנעמַאלרַאּפ -- סנעמילבמעסַא

 .ןמוזמ -- שעק .סעקרעקוצ -- ידנעק

 -- טנער .בר -- דנערווער .עכילניואוועג -- עלעגער ? .גע'רדח -- עקמור

 .עיצאטופער -- ןַאשיײטופער .הריד ַא ןענניד -- ןעטנער .טלעגיהריד

 .רעסערּפירעדמעה -- רענערײַאטריױש קירבַאפ -- ּפַאש
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 רעזעל יד וצ !

 ךיא ןיּב רהֶאי ןיא םישדח ףלע טעמּכ .,רעדנעזייר ַא ןיִּב ךיא

 -- סלייטנעטסרהעמ ןוא ,ןהַאּב ןיא -- ןעטסניימ םוצ .געוו ןיא

 ןוא טדעטש עשידיא רעּביא -- ,ךילנהעוועג יװ ,ןוא ,סַאלק עטירד

 ּבָאה ,ןעניואוו טינ ןערָאט ןעדיא ואוו ,טרָאד םורָאװ ; ךעלטדעטש

 .ןוחט וצ סָאװ טשינ ךיא

 ,רָאש ַא !םנעגעוורעטנוא ןָא ךיז טהעז עמ סָאװ ,העוו-העוו

 ,קירוצ ליוװ עמ זַא ,טסייה טָאד .רעּביירש ןייק טינ ןיִּב ךיא סָאװ

 -ייא ,סעכלעזַא זיא סָאװ ? רעּביירש ןייק טינ ךיא ןיִּב סָאו טימ

 .רעּביירש ַא ןייז ןָאק שטנעמ רעדעי ?רעּביירש ַא ,ךילטנעג

 ! קסע ןייֵא רימ ךיוא --- "ןָאגרַאשז , .שידיא ףיוא --- ךָאנ טרפּבו

 .טּביירש עמ ןוא ןעּפ ַא טמענ עמ

 טשינ רָאט ,קירוצ רעדעיוװ יקַאט ענענייא סָאד ?יוו עמ זַא רָאנ

 ןעטלַאה ךיז ףרַאדַאּב רעכילטיא  .יידעּביירש וצ ןעּפַאה ךיז רעדעיַא

 .גנכוניימ ןיימ ןיא ױזַא טא .הסנרּפ זיא הסנרּפ .םענייז ייב

 .םייּברַא ןייֵא ךיוא סָאד זיא ,ןוהט ּוצ סָאװ ָאטשינ זיא'ס

 לָאמטּפָא םנעגעוורעטנוא םיוא-טמוק ,רעדנעזייר סלַא ,רימ

 ,רעסַאװ טלַאק ןיא טנַאה ןייק ןוחט וצ טשינ ,געט עצנַאנ ןעציזסיוא

 א ףיוא ןעלַאפעג ךיא ןיּב ,טנַאװ ןָא ּפָאק ךיז גנָאלש םענ שטָאח
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 טימ ךוֿב םענייר ַא טפיוקעג ענטסימוא רימ ּבָאה ךיא .ךַאז עכיילג
 ,ננידסלא ןוא ,ןָא ךיז העז ךיא סָאװ ,גנידסלַא ןוא ,טפיטשיילּב ַא

 וצ ןיירַא סָאד גָארט ןוא ךיא םענ ,געוו ןיא ןָא ךיז רעה ךיא סָאװ

 -םיונוצ ךיז טָאה ,טהעז רהיא יו ,ױזַא טָא ןוא .ןײרַא ךוּב ןיא רימ

 סע .לָאירעטאמ לעסיּב שּביה ַא ,ערהדןיע ןייק ,רימ ייּב ןעּביולקעג

 ךימ ךיא ּבָאה .ןענעייל וצ רהָאי ַא ףיוא רשפא גונעג ןייז טעוו
 -- 3ןעפרַאװסיױרַא 4 ימרעד ןעמ טוהט סָאװ :ןעוועג בשיימ
 ןעּבעגסױרַא טינ סע ךיא לָאז סָאװ רַאפ .טָאג רַאפ הריבע ןייֵא
 יד ןעּבָאה לָאז ךיא ?טַאלּב ַא ןיא ןעקודדּפִא רעדָא ,ךוּב ַא ןיא
 ,ןעכַאז ערעגרע ךס ַא טקורד עמ סָאװ ,תוכרּב

 הרוחס יד טנעלעצ ּבָאה ןוא טצעזענקעוַא ךימ ּבָאה ךיא ןוא
 ךָאנ טזָאלענרעּביא ,ןעסימשעגסיורַא "קַארּב , םעד ,ןערעטסומ ףיוא
 -ענ ערעדנוזַאּב ףיוא טליײטעגנייַא ,שטמירּפּבש ַאמירּפ ,עטסעּב סָאד
 יוזַא ןוא ,ייווצ רעמונ עטכישעג ,סנייא רעמונ עטכישעג ,ןעטכיש

 ,ןעמָאנ ןערעדנא ןייא ןעּבענעג ךיא ּבָאה עטכישעגנ רעדעי .רעטייוו
 ,טינ סייוו ךיא .רחוס השעמ --- ,ןייז וצ רעהעג סע יו ,קישטנייפ

 קור ןעכערב ?עוו ךיא יצ ,ןענעידרַאפ טפעשעג ם'ניא ךיא לעװ יצ
 ...ןרק ןייט טימ סיורַא שטָאח לָאז ךיא יאולה .דנעל ןוא

 ןעצנַאג םעד טפרַאדַאּב ךיא ּבָאה סָאװ בעילוצ : אישק יד
 ,ןייז ןָאק סע .טינ ןיילַא סייוו ךיא ,םרחּב ךימ טגערפ --- ? רחסמ
 .ןעלַאפרַאפ זיא -- ןָאהטענּפָא רָאנ ,טײקשירַאנ ַא רימ ןופ זיא'ס
 .רעקיטירק יד טיס :טנערהָאװַאּב ךימ ךיא ּבָאה ךַאז ןייא טימ
 ַײז ןעלעוו הּכס ַא .ןעטלַאהַאּב ןעמָאניסטפעשעג ןיימ ּבָאה ךיא
 ייז ןעזָאל ,ןעריקיטירק ייז ןעזָאל .סייה ךיא ױזַא יוװ ,ןעפערט
 רעה ךיא --- טנעוו עכיילג יד ףיוא ןעּפַארד ךיז ייז ןעזָאל ,ןעכַאל
 ןייק ,רמלמ ןייס ,רּבחמ ןייק טינ ןיּב ךיא .,רעגַארג םעד ןמה יו ,ייז
 ! רחוס ַא דיא א ןיּב ךיא --- ,ןלט3ּ

 .רעשזַאיִאוו-יסָאק ַא



 סנייא רעמונ עטנישעג

 ןעטנערוקנָאק

 .1909 רהֶאי ןיא ןעּבירשעג





 סנייא רעמונ עטכישעג

 / ןעטנערוקנַאק

 ,ךיז ןעּפוטש ןעדיא ןעוו ,הלהּב רעטכער רעד ןיא עמַאס ,דימּת

 יד רַאפ ןָאגַאװ ןיא ךיז טגָאלש עמ ןוא ,סױרַא רעד ,ןײרַא רעד

 טלָאמעד טקנוּפ --- תופקה רַאפ ?הוש ןיא ,?ידבהל ,יו ,רעטרע

 ייז ןוא רע :עדייּב ייז ,ָאד יז ןענעז

 עמלעּב ַא טימ ,רעטעשרוּבעצ .ַא ,רעּבָארג ַא ,רעצרַאוװש ַא --- רע

 .עטלעפוטשעג ַא ןוא ערַאד א ,עטיור ַא -- יז .גיוא ןייא ףיוא

 ןוא ךיש עטעטַאלעג טימ עדייּב ,ןעסילשענּפָא ,ןעסירעגּפָא עדייּב

 ; שיוק ַא יז ,שיוק ַא רע : הרוחס עּבלעז יד ןוא ענייא טימ עדייב

 טימ ךעלשעלפ ,רעייא עטרַאה ,ךעלשטעליוק ענעטכָאלפעג טימ רע

 ענעטכָאלפעג עּבלעז יד טימ ךיוא יז ,ןעצנַארַאמ ןוא רעסַאװרעצלעז

 ןוא רעסַאװרעצלעז ךעלשעלפ ,רעייא עטראה ,ךעלשטעליוק

 | . | .ןעצנַארַאמ

 טימ ןעשטומרָאקס שיוק ןיא טָאה רע זַא ,ךיז טכַאמ לָאמַא

 -נייוו ערעיוזגיסע ענירג רעדָא ןעשרַאק עצרַאוװש ,?עשנייוו עטיור

 ,לעשנייוו עטיור עבלעז יד טימ ךיוא יז טמוק טלָאמעד .ןעּביורט

 .ןעּביורטנייוו ערעיוזגיסע ענירג רעדָא ןעשרַאק עצרַאװש
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 םבולע-םולש 19

 ךרוד ךיז ןעפוטש ,טייצ ןייא ןיא דימּת ייז ןעמוק עדייּב ןוא

 טימ רָאנ ,ןושל ןייא ףיוא עדייּב ןעדער ןוא ןָאנַאװ ןופ ריט ןייא ןיא

 ןהֶא ,עוילשידַאי ?עסיּב ַא -- רע .ךַארּפשסיױא רערעדנוזַאּב ַא

 ,עװַאילעּפעש --- יז ןוא .גנוצ ַא ןהֶא יו ,ןעגנַאגעצ ,ךייוו ,ש"יר ַא

 ,גנוצ טימ ליומ ?יפ ַא אקוד

 -נָאק ,םיחקמ יד טימ ךיז ןעסיימש ייז זַא ,רהיא טניימ רשפא
 ייז ייּב זיא ןיירּפ רעד .הלילח ?קרַאמ םעד ןעפרַאו ,ןערירוק

 ,םעד ןיא רָאנ טהעטשַאּב ץנערוקנָאק עצנַאג רעייז ,ןיירּפ ןייא

 .תונמחר רהעמ סיודוַא טפור ייז ןופ רעוו

 ערעייז ףיוא ןעּבָאה תונמחר טלָאז רהיא ,ךייא ייּב ךיז ןעטעּב עדייּב

 רהיא ייּב ,םימותי רעדניק ףניפ םהיא ייּב) םימותי רעדניק הניפ
 ,ןיירַא ןעניוא יד ןיא ךייַא ייז ןעקוק עדייּב .(םימותי רעדניק ףניפ
 רעּביא ןעדער ןוא ןיירַא םינּפ ןיא ךיילג הרוחס רעייז ךייא ןעּפוטש

 -- טינ טפרַאד רחיא יצ ,טפרַאד רהיא יצ -- זַא ,גנַאל ױזַא ךייַא

 .ןעפיוק סיּבע ט זו מ רהיא

 טימ ןענייוו רעייז טימ ןעדער רעייז ןופ סָאװ ,רהעמ טשינ

 טסייוו רהיא ,טלעמוטרַאפ לעסיּב ַא רהיא טרעוו ךיז ןעטעּב רעייז

 ? רהיא ייַּב יצ ,םהיא ייַּב : ןעפיוק טלָאז רהיא ןעמעוו ייַּב ,טינ

 ןעזייל וצ ןעּבעג טליוו ןוא הצע ןייא ףיוא אמּתסמ רהיא טלַאפ

 : טינ ךייַא ייז ןעזָאל ,ןעדייּב

 .םענייא ייַּב ןעפיוק רהיא טפרַאד ,דיא ּבר ,רחיא טפיוק ---

 ! טינ ןעמ טצנאט תונותח ייווצ ףיוא

 סָאד ,םהיא ויּב לָאמ ןייא טפיוק ,רשוידלעּב א ןייז רהיא טליוו

 עלא ףיוא טלעדיזענסיוא רהיא טרעוו .ךהיא ייּב ?לָאמ ערעדנַא
 ; ןעטייז

 -עג טינ טנייה סיּפע ךייא ךיא ןיּב סָאװ טימס ! דיא ּבר ---

 | ? רעיילש ןיא ןעלעפ
 : | : ױזַא רעדָא

 טפיוקעג רימ ייּב רחיא טָאה ךָאו ענעי טשרע !דיא גר --
 ...? ךיוא ןענרָאװרעד טינ ןוא ט'מס'עג טינ ,רימ טבַאד ,ךיז טָאה ןוא
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 ןענָאז ןָא ייז טּביוה ןוא ?לַארָאמ , ןיא ןיירַא רהיא טלאפ

 יו ,ןעפעל ךיוא ףרַאד רענעי ,המשנ ַא ךיוא טָאה רענעי זַא ,רסומ
 רחיא טמוקאב .,"ןעססַאל ןעבעל ןוא ןעבעל , :טנָאז שטייד רעד

 טסָארּפ ףיוא אקוד רָאנ ,שטייד ףיוא טשינ ,חכושת ַא ףיורעד

 :ךילדנעטשראפ ץנַאג רָאנ ,טלעטשרַאפ עלעסיּב ַא ןליפא ,שידיא

 ןעמ טרהָאפ םידירי ייווצ ףיוא סָאד ןייא טימ ! רעטעפ ---
 ...| טינ

 טלעוו ַא ראפ ןייז אצוי { טניירפ רעּבעיל ,סע זיא ױזַא טָא ,ָאי

 ,ןעטָארעג טינ ךייא טעוװ סע -- ןעלעוו טינ לָאמנייק רהיא טלָאז
 --- ןעבורּפ טינ לָאמנייק ךיז רחיא טלָאז קינ'מולש-ףדור א ןערעוו ןוא !

 רענעגייא ןיימ ןופ סע םייוו ךיא .םָאקָאּב ןעלַאפסיױא ךייַא טעוװ סע
 -עג ענעש א םעד ןענעו טלהעצרעד ךייֵא טלָאװ ךיא ,קיטקַארּפ
 -נײרַא ךימ ּבָאה ךיא ,רַאנ ַא ןעוועג לָאמַא ןיּב ךיא ױזַא יו ,עטכיש
 רעד ןוא ,םולש א ןעכַאמ טלָאיױעג ,קלָאפרָאּפ ַא ןעשיווצ טגעלעג
 ןופ ןערהָאי ענעטינשעגּפָא טּפַאחעג ּבָאה ךיא -- ןעוועג זיא ץיּפש
 עטכישעג ןייא ןעשימ ארומ רעּבֶָא בָאה ךיא  ,ּבייוו .ןענייא ןיימ
 ןיא ןליפא שטָאח ,טייז ַא ןָא קעװַא טינ לָאז ךיא ,רערעדנַא רעד ןיא
 ןיא םענייא רָאפ-טנעל עמ ןַא ,לָאמטּפָא ךיז טפערט טפעשעג
 ַא ל?עמיה ן'פיוא ,ץָאלקעצַאה ראג ןעמ טדער ןעדער ןוא לעקיטרַא
 .עטכישעג רעזנוא וצ םוא ךיז ןערהעק רימ ,?לּכה .,..דירי

 .גָאט ןעגידנעגער ַא ןיא ,טייצנעיסַא סָאד זיא ןעוועג ,לָאמנייא
 ,רעטסניפ ןוא טסיװ --- דרע יד ,גידנענייוו ןעוועג זיא לעמיה רעד
 ,ןײרַא ןערישזַאסַאּפ .ןעשטנעמ טיִמ ליפזןואדלופ עיצנַאטס יד ןוא
 ,ןעדיא ןוא .ךיז ןעּפוטש עֶלַא ,ןעפיול עלַא .סױרַא ןערישזַאסַאּפ
 סנייא טכירק עמ ,ךיז טגָאי עמ ,ןעמעלַא ןופ רהעט ,ךילנחעוועג
 .טנאוועגטעּב ןוא ךעלקעּפ ,סענַאדָאמעשט םסימ ,ערעדנַא סָאד רעביא
 רעטכער רעד ןיא עמַאס ןוא ! רעדליּפעג ַא ,םערָאיל ַא ,יירשעג ַא
 יו ,גראוונעסע טימ ןעדָאלעגנָא עדייּב .יז  ןוא רע -- עשטשוה
 ..םיצולּפ ,דימּת יו ,ןיירַא ריט ןייא ןיא ךיז ןעּפוטש עדייּב .דימּת
 .ךרע רעד ףיוא ןעניל ןעשיוק עדייב ?ןעפָארטעג ךיז טָאה סָאװ
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 רעסַאװרעצלעז ךעלשעלפ יד טימ רעייא יד טימ ךעלשטעליוק יד
 שַאמשימ א ןוא ,עטָאלּב רעד ןיא ךיז ןערענלַאװ ןעצנַארַאמ יד טימ

 ףיונוצ ךיז טסינ תוללק ןוא ןערערט ,ןעיירעשטיווק ,ןעיירשעג ןופ

 שער ן'טימ ןוא ןערָאטקודנַאק יד ןופ רעטכעלעג ן'טימ םענייאניא

 .טפייפ סע ןוא טגנילק סע .ןערישזַאסַאּפ יד ןופ לעמוט ן'טימ ןוא
 .ןערהָאפ רימ ןוא -- טונימ א ךָאנ

 ןעסעומש לארשייינּברױניחַא ,יירעדערעג ַא זיא ןָאנַאװ ןיא

 יד יוװ ,לָאמ ַא טימ עלא אקוד ןוא .ךַארּפש יד ןערעטפול ,ךרוד ךיז

 רעווש זיא סע ,דירי ן'פיוא זנעג יד יו רעדָא ,להוש ןיא רעּבייװ

 .ןעזַארפ ערעדנוזַאּב ןעדייס .טלאהניא םעד ,ךוּת םעד ןעּפַאח וצ

 .ךעלשטעליוק ענעטכָאלפענ ףיוא טערעג ַא --

 .רעייא ףיוא םָארנַאּפ ַא ---

 ?ןעצנַארַאמ יד וצ טאהעג רע טָאה סָאװ ---

 ! ושע --- ? רהיא טנערפ סָאװ ---

 ? קזיה םעד רהיא טצַאש לעיפיוו ---

 ןיא ךיז ןעסענייא טינ ,ןעכירק טינ ייז ןעזָאל ,חוצמ ַא --

 ! ןיירַא רענייּב יד

 .הסנרּפ טכוז דיא ַא ? ןוחט ךַאּבענ ייז ןעלָאז סָאװ ---

 עװַאסַאּב עטכידענ ַא ןָא ךיז טפור -- !ַאח-ַאחדַאח --

 ! תוסנרּפ עשידיא --- .עמיטש

 לעכ'לוק גנוי ַא ןערעה ךיז טזָאל --- ? תוסנרּפ עשידיא ---

 .רעהַא ייז טינ ? תוסנרּפ ערענעש טָאה רהיא -- .שטיווק ַא טימ

 יד טרענוד -- !ןעמ טדעד ךייַא וצ טינ ! ןַאמרעגנוי ---
 .עמיטש עווָאסַאּב

 -- ךייַא וצ רעּבָא דער ךיא ? רהיא טדער רימ וצ טינ --

 טנייווש סָאװ ? טגייווש רהיא ,ָאיַא ? תוסנרּפ ערענעש טָאה רחיא

 | ? רהיא

 ? ןַאמרעגנוי רעד טָא רימ ןופ ליוו סָאװ ---

 --- תוסנרּפ עשידיא ;טנָאז רהיא ? ןעלעוו ךיא לָאז סָאװ ---

 .רעהַא יז טינ ?ערענעש טָאה רהיא ,הּברדַא :ךיא גאז
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 ! ?עּפעשטירּפ ַא ?עסיּב א ךייֵא טלעפעג ---
 .ָאד יז זיא טָא ,ליטש ןייז לָאז ! ןעדיא ,טַאש ---
 : ? רעוו ---

 .סנעסייּבנָא יד ןופ לעּבייוװ סָאד ,ןייֵלַא יז ---

 ? ואוו ,היפהפי יד ,יז זיא ואוו ---

 !ַא ,יז ןיא טָא --

 ,ןייוועג ןופ ןעניוא ענעלָאװשעג טימ ,עטיור ַא ,עטלעּפוטשעג ַא

 ַא טכוז ,םלוע ןעשיווצ שיוק ןעגידעל ן'טימ ךרוד ךיז יז טּפוטש

 ןעטרהעקענרעּביא ן'פיוא ,דרע רעד ףיוא קעװַא ךיז טצעז ,ץַאלּפ

 לַאש םענעסירעצ ם'ניא ןעניוא ענעלָאװשרַאפ יד טלַאהַאּב ,שיוק

 ' ,טייהרעליטש ךיז טנייוו ןוא

 -סיוא ,ןָאגַאװ ןיא לָאמ ַא טימ טרעוו ןענייוושליטש ענדָאמ ַא

 ףיוא ךיז טּפַאח רענייא רָאנ .,ןוש7 ןעמונענּפָא דער ןעגנַאגעג

 : עמיטש רעוװָאסַאּב רעטכידענ ַא טימ םלוע םוצ ןָא ךיז טפור ןוא

 ? רהיא טנייווש סָאװ ! ןעדיא ---

 ?ןעיירש רימ ןעלָאז סָאװ ---

 .ןעכַאמ םיּפע רהיא ףרַאד עמ ---
 אקוד ?ןיא רענייא רעד רעוו ,רהיא טסייוו ! השעמ ענעש ַא

 עשידיא ,אח- אח - ַאח, טכַאלעג סָאװ-רָאנ טָאה סָאװ ,רענעי טָא
 .ּפָאק ן'םיוא ?עטיה ענדָאמ ַא טימ שפנ רענדָאמ א ."תוסנרּפ
 וצרעד ןוא .קעשַאד ןענידנעצנַאלג ןעכיילג ַא טימ טעקשַאק ןימ א
 .טינ ןעמ טהעז ןעגיוא ןייק זַא ,ױזַא ,ןעלירּב עיולּב ךָאנ רע טגָארט
 עטַאוװעּבלוב ,עטעפ ,ענישיילפ ַא ,זָאנ א רָאנ .,ןעגיוא ןייק ָאטשינ

 : זאג
 ,ּפָאק ןופ טעקשַאק םעד ּפָארַא רע טּפַאח ,טכַארטעג גנַאל טשינ

 טהעג ןוא ,תועּבטמ ענרעּבליז רֶאּפ א רעטשרע רעד ןיירדַא-טפרַאװ
 : עמיטש רעווָאסַאּב רעד טימ טרענוד ןוא ןערעדנַא םוצ םענייא ןופ

 הברמה דחא .טנָאק רהיא לעיפיוו ,רעדניק עשידיא ,טיג --
 יבוזוו וינֲאק ומָאננַאװָארַארה :י"שר טכַאמ -- טיעממח דחאו
 ,"טאירטַאמס עינ
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 -םיוא ,סענעשעק יד וצ ןָאהטעג םענ ַא ךיז טָאה םלוע רעד
 ,תועּבטמ ןעגנילק ןעּביױזעגנָא ןעּבָאה סע ןוא ,ךעלעטייּב יד טנעפעעג

 ךיוא טציז םלוע ןעשיווצ ,ענרעּפוק ןוא ענרעבליז ,תועּבטמ ײלרעלַא

 -ליז ַא טימ ןוא לעוויטש עסיורג טימ ּפַאצַאק ַא ,טסירק ַא רענייא

 -רעּביא ךיז ,גידנעצינהעג ,רע טָאה ;זלַאה ן'רעביא טייק רענרעב

 רישזַאסַאּפ ןייא רָאנ .עּבכטמ ַא ןעפרָאװעגנײרַא ךיוא ןוא ט'מלצ'עג

 טא אקוד ןוא .טשינרָאנ ןעּבעג טלָאװעג טינ ,טנָאזעגּפָא ךיז טָאה

 .תוסנרּפ עשידיא ןופ עדווירק יד ןעמונעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,רענעי

 גיכעציּפש לעג ַא ,ךעלקעּב עקכוּפ טימ טנעגילעטניא א ןַאמרעגנוי ַא

 ,טיילעגנוי יד ןופ רענייא .ענסנעּפ םענעדלָאנ ַא טימ ןוא ,לעדרעּב

 ןוא ,רעגעיווש-ןוא-רהעווש עכייר ,עמַאמ-עטַאט עכייר ןעּבָאה סָאװ
 לייוו ,סאפק עטירד ןערהָאפ ןוא ,טּפוטשעגנָא ךיוא ייז ןענעז ןזייֵלַא

 : ,טלעג ןעועלַאשז ייז

 וצ טנָאז -- !ןיירַא ?עטיה ןיא סיּפע טינ ,ןַאמרעגנוי ---
 רעטַאוועּבלוּב רעד טימ ןוא ןעלירּב עיולּב יד טימ שפנ רעד םהיא

 .זָאנ
 ,טנעגילעטניא רעד ןַאמרעגנוי רעד טגָאז --- .טינ ּבעג ךיא ---

 | ? סָאװ רַאפ ---

 ,םיצנירּפ א רימ ייּב זיא'ס .ױזַא טָא ---

 ,רעהירפ טסואוועג ךיא ּבָאה סָאד ---

 ? ןענַאװ ןיפ ---

 -- ןעקַאנק רענהייצ יד יווװ ,ןעקַאּב יד ךָאנ טחעז עמ ---
 .../ עװַאילָאח ַאּפ ַאנַאּפ ָאנדיװ, : י"שר טכַאמ

 -רַאפ ,ןעדנוצעגנָא טרעוו טנענילעטניא רעד ןַאמרעגנוי רעד
 זָאנ רעטַאוװעּבלוּב רעד ףיוא ןָא-טלַאפ ןוא ענסנעּפ סָאד שזַא טריל
 : שטיווק ַא טימ

 ,ץרָאה-םע ןייא ,גנוי רעּבָארג ַא ,טנַארָאנניא ַא טנעז רהיא ---
 | ! ןצרעד םינּפ-תוזע ןייֵא ,לאחאנ ַא ןוא

 .םיּתש הקזח דיּב רחַא רבד ןייק טינ יּבַא ! טָאג ןעקנַאד --
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 .רַעווָאסַאּב רעד טימ זָאנ עטַאװעּבלוּב יד םהיא טרעפטנע ױזַא -
 ענידיא רענידנענייוו רעד וצ טהעג ןוא טומ ןעטונ ןיא אקוד עמיטש
 : ןעגיוא ענעלָאװשעג יד טימ

 ף?ףענייו וצ גונעג ןעוועג טלָאװ רעמָאט ! וינעמהומ --- = |
 עדייּב רעהַא םיג .ןעגיוא ענעש ערעײַא ילַאק רָאנ ךייֵַא טכַאמ רהיא

 .טלעגניילק לעסיּב סָאד ןעטישסיוא ךייַא ךימָאַל ,סעינעמשז
 ל?עיפ ױזַא ןהעזרעד זַא ,טניימעג ּבָאה ךיא !?עּבייוו ענדָאמ ַא

 -עשניוו ןופ ןערעוו ןעסָאנעצ ןוא ןהעגעצ אמתסמ יז טעװ ,טלעג

 ?סעיגַאװעשניװ טָאטשנָא .ןָא טינ רָאג ךיז טּבוױה סע .,סעינַאװ
 ךיז טָאה סע .תוללק ליומ רחיא ןופ ןָאהטעג סָאג ַא ךיז ןעּבָאה

 | : תוללק ןופ לַאװק ַא ,ןַאטנָאפ א טנעפעעג רהיא ייּב
 ןייּב .{עקַאנ ןוא זלַאה רע לָאז ןעכערּב --- רע .ןעצנַאגניא ---

 ךיז טמענ גנידסלַא ! טָאג רעּבעיל ,געוו ןעכיילנ ן'פיוא ּבייל ןוא
 לָאז רע ! רעטָאפ רעסיז ,דרע יד םהיא לָאז ןעמענ --- םהיא ןופ

 -התימ ַא םהיא ףיוא לָאז ןעמוק ,םייהַא ןעמוק ןעפעלרעד טינ רָאג

 ןיא !שינעּפאהסיוא ןייֵא ,הפנמ ַא ,הפרש ַא ,ערילח ַא ,המוחמ

 ..!שינעּפמירשפיונוצ ַא ! שינערַאדניַא ןייַא !  שינעפיולפיוא
 יױזַא ןעשטנעמ ַא ייּב ךיז ןעמענ ןענַאװ ןופ ! םלוע לש ונוּבר

 טקַאה ןעלירּב עיולּב יד טימ שפנ רעד סָאװ ,קילנג ַא ? תוללק לעיפ

 | : ןעטימ ןיא רעּביא רהיא

 ,רעסעּב טגָאז !לעּבײװ ,ןעשטנעּב וצ ןיוש ךייַא גונעג ---
 יי ? סערָאטקודנָאק יד ךייא וצ טָאהעג ןעּבָאה סָאװ

 : ןעניוא ענעלָאװשעג יד םהיא ףיוא ףיוא-טּביוה לעּביײװ סָאד
 טָאה רע !ןעפערט םהיא לָאז קַאלש רעד ,םהיא רעּביא ---

 ןוא רע טהעג ,םינוק עלַא סיוא ךיא ּפַאח רעמָאט ,טַאהעג ארומ

 רע טהעג ,רעהירפ ּפַאחרַאפ ןוא ךיא העג ,ןָאגַאװ ןיא ךיז טּפוטש
 ַא ךַאמ ןוא ךיא הענ ,ןעטניה ןופ שיוק םעד וצ רימ טלַאה ןוא
 -קודנָאק יד וצ קנואוו ַא טוהט ןוא רַאדנעשז רעד טהעג ,דלַאװג
 עדייב סיוא זנוא ןעטיש ןוא סערָאטקודנַאק יד ןעהעג ,סערָאט

 ענייז רענייּב יד ןערעוו ןעלָאז ןעטָאשעצ ,עטָאלּב רעד ןיא ןעשיוק
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 לָאז ךיא ,ןעביולג רימ טנעמ רהיא | טָאג רענעיל ,דמאז יוװ ױזַא
 טימ לעדנַאה ךיא טניז זַא ,ּבעיל זיא רימ ןעמעוו טימ ןעדער ױזַא
 ךָאנ ךימ טָאה ,עיניל רעד ףיוא רהָאפ ןוא הרוחס רעגיזָאד רעד

 !וליפא רָאה ַא ףיוא ,ןענָאז טלָאז רהיא ,טרהירעגנָא טינ רענייק

 תוּכמ לעיפ ױזַא ? טייקסטוג תמחמ ?סָאװ תמחמ ,טניימ רהיא
 סע רעייא לעיפיוו טימ ךעלשטעליוק לעיפיוו ,ןעצעז םהיא ךיז לָאז

 ןעטסנעלק ם'נופ ,ןעמעֶלַא !עיצנַאטס רעד ףיוא טלייטעצ טרעוו
 ,גָאט רעד טמוק .,זלַאה םעד ןעּפוטשרַאפ ןעמ זומ ,ןעטסערג ן'זיּב
 םעד ,תחדק םעד ,קנערק ַא םעד :שינעלייטסיוא ןייַא ןָא ךיז טּביױוה

 -נָא קלח ןייז ןיילַא ךיז טמענ רָאטקודנָאק ישראטס רעד .הּכמ א
 ןעמ טלייט סערָאטקודנָאק ענירעּביא יד ןוא ,ליוװ רע סָאװ ,ןעסייּב

 .ץנַארַאמ ַא ןעמעוו ןוא ייא ןייֵַא ןעמעוו ,לעשטעליוק ַא ןעמעוו ,סיוא

 ,סנעוויוא יד טצייה סָאװ ,יוג רעד וליפא ? רהעמ רהיא טפרַאד סָאװ
 ףיוא ןלעּב ןייק טינ זיא ,רהיא טניימ ,םינּפ ןיא םהיא ערילח ַא
 ,טינ רעמָאט זַא ,ךימ טקערש רע ! היא הּכמ ַאזַא ? ןעסייּבנָא
 קנערק א ,טינ טסייו רע .רַאדנעשז םוצ ןע'רסמ ךימ רע טעוו

 -רעטנוא ןייַא ךיוא זיא ןייֵלַא רַאדנעשז רעד זַא ,רענייּב יד ןיא םחיא
 טמוק סע זַא ,ךָאוו עלַא אמטמ ןעמ זיא רַאדנעשז םעד .,רעטרימשענ

 סיוא רע טּביולק --- סָאד יא .ןעצנַארַאמ עיצרָאּפ א טימ ,גָאטנוז
 ...ןעצנַארַאמ עטסעּב יד ,עטסנעש יד ,עטסערג יד

 יד טימ סָאװ רעד רעּביא רהיא טגָאלש -- ! וינעמהומ ---

 ,ןעטפעשענ ערעייַא ךָאנ העטשרַאפ ךיא נילדעוו --- .ןעלירּב עיולב

 ,ךלָאג ןיא ןהעג רהיא טפרַאד

 ,לעּבייװ סָאד סױרַא ךיז טּפַאח -- ? היא טדער סָאװ --
 סיוא טמוק עמ סָאװ םיוק-םיוק --- .,ךיז טרעמטנערַאפ יז יו ךיילג

 עמ .טיוה יד טגעלרעד עמ זַא ,ךיז טכַאמ לָאמַא ןוא .,ןרק ן'טימ
 .לדה-לידּב טרעוו

 ? רחסמ רעד ךייַא ניוט עשז-סָאװ וצ ---

 ףניפ ּבָאה ךיא זַא ,ןענע'בנג ןהעג ךיא לָאז ,עשזיסָאװ ---

 ,קנַארק ךיא ןיּב ןיילַא ןוא ,ךיוּב ןיא םהיא סערילח ףניפ ,רעדניס
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 זיִּב שטָאח ןָא טנייה ןופ ,טָאנ רעּבעיל ,שדקה ןיא רע לָאז ןעקנערק

 -ַאֹּב ,לּת ַא טכַאמעג טָאה רע יװ ,לולא שדוח-שאר רהָאיַארעּביא

 ,טפעשעג אזַא ! םהיא ךיא לאז ןעּבָארנַאּב ,טפעשעג סָאד ןעּבָארג

 | ! טפעשעג טונ ַאזַא ,טפעשעג סיז ַאזַא

 ? טפעשעג טוג ַא --

 טימ ,רהיא טגָאז יו .עפשּב הסנרּפ ,טפעשעג ןעדלָאג ַא ---

 .לעפעל טימ ןוא רעלעט

 טרעוו עמ זַא ,וינעמהומ ,טגָאזעג רהיא טָאה סָאװ-רָאנ טָא --

 .לדה-לידּב

 ּבלַאה רעכעה טלייטעצ עמ זַא ,טנעידרַאפ עמ ,עשז-סָאװ ---

 עלַא ןוא רָאטקודנָאק ישרַאטס םעד ןוא רָאטקודנָאק םעד טסיזמוא

 ַא ?עצינערק ַא --- רימ ייּב זיא סָאװ ? רַאדנעשז םעד גָאטנוז

 ? טלעג שי'בנג יצ ? ןענורּב
 זָאנ רעטַאװעּבלוּב רעד טימ ןוא ןעלירּב עיולּב יד טימ שפנ רעד

 ; םיִלּכ יד ןופ סיױרַא ןָא ןיוש טּביוה

 ...1 רעטניוו ןוא רעמוז רימ טימ טכַאמ רהיא ,וינעמהומ ---

 םהיא ךיא לָאז ןעכַאמ ,ןעכַאמ עניימ תורצ יד 4 ךַאמ ךיא ---

 ןערעוו רע לָאז טעליוקעג ,טעלױקעגקעװַא ךימ טָאה רע יו ,טדיוט ַא

 -ענ ,קינטוטַאל ַא ,רעדיינש ַא ?ּכה-ךס רע זיא ןעוועג זַא ,טָאנ ןופ

 טנָאז יו ,טנעידראפ זיא סע יוװ ןוא ?עדָאנ רעד טימ טעּבָאשטש
 ןיא ןעוועג אנקתמ רעּבָא ךיז רע טָאה .עשַאק ףיוא רעסַאװ ,רהיא

 ,טיורּב סע ךיא זַא ,סױרַא םהיא ןעלָאז ןעניוא יד ,ןעהעזרעד ,רימ

 ,שיוק ןעניזָאד ן'טימ סיוא:טלַאה ןוא ,םירעוו םהיא ןעלָאז ןעסע

 ,ןעניוא יד ןיא םהיא ץלַאז ,םימותי רעדניק ףניפ ,ערה-ןיע ןייק

 יד םהיא לָאז ןהענסיורַא ,רע טהעג ,ןעצרַאה ןיא םהיא רענייטש

 ,םיכירכּת םהיא ךיא לָאז ןעפיוק ,שיוק ַא ךיוא ךיז טפיוק ןוא ,ערַאּפ

 :רע טגָאז ?סָאד זיא סָאװ :םהיא ךיא גערפ !טָאנ רעבעיל

 : רע טנָאז ?שיוק ן'טימ ,ךיא גָאז ,ןוהט וד טסעװ סָאװ .שיוק ַא

 טא :רע טנָאז ? טסייה סָאװ :ךיא נָאז .וד סָאװ ,ענעגייא סָאד

 ןעפרַאד סָאװ ,רעדניק ףניפ ךיוא ,רע טגָאז ,ּבָאה ךיא ...טסייה סָאד
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 טָאה ...ןעועדָאה טינ טיורּב טימ ,רע טגָאז ,ייז טסעוו וד .,..ןעסע
 ךיז רע טּפעלש ,טהעז רהיא יו ,ױזַא טָא ןוא ? םהיא וצ סיּפע רהיא

 ןעּפעלש ,םינוק עלַא רימ ייּב קעװַא טּפעלש ןוא שיוק ן'טימ ךָאנ רימ

 םעד רימ ןופ סױרַא טסייר ןוא ,?יומ ןופ ןהייצ יד םהיא ןעמ לָאז

 ,רעטָאפ רעסיז ,רעקיטש םהיא ןופ ןעמ לָאז ןעסייר ,ןעסיּב ןעטצעל

 ! רעיירטעג ,רעגיצרַאה

 סָאװ ,ךַאז עכיילנ ַא ףיוא ןעלירּב עיולּב יד טימ שפנ רעד טלַאפ

 : ןעלַאפעג ףיורעד ,ךילטנענייא ,ןענעז עֶלַא בימ

 ןייא ףיוא עדייּב ןעשטּפָאט ךיז רהיא טפרַאד עשז-סָאװ ---

 | ? טרָא

 ענעלָאװשעג יד םהיא ףיױא קעװַא-טלעטש לעּבײװ סָאד |

 | : ןעגיוא

 ? ןוחט רימ ןעלָאז ןעד עשז-סָאװ ---

 ,סיורג זיא עיניל יד .,ץַאלּפ רעדנַא ןייֵא סיוא ךייַא טכוז ---
 ? רע ןוא ,ונ ---

 ? רעוו ---

 .רעניימ ןַאמ רעד ---

 ? ןַאמ רעסָאוו ---

 ,ןַאמ רעטייווצ ןיימ ---

 ? ןַאמ רעטייווצ רעסָאוו ---

 .רעטיור ךָאנ טרעוו םינּפ טלעפוטשעג טיור ס'לעּבייוו םעד

 רע זיא סָאד ?ןַאמ רעטייווצ רעסָאװ -- טסייה סָאוװ ---

 העוו ןוא ְךֶא זַא ,ןַאס רעטייווצ ןיימ ,לזמ-םילש רעד ,יקַאט ךָאד
 ! ךיֿפ זיא

  ;רעטרע יד ןופ ףיוא ךיז רימ ןעּפַאח עלַא

 רעטייווצ רעיא זיא ,רערעייא טנערוקנָאק רעד טָא ,רע
 | ?"זַאמ

 ?ןַאמ רעטשרע ןייס ? טניימעג רהיא טָאה ןעד סָאו --

 רעטציא רימ לָאז ,םולשה-וילע ,ןַאמ רעטשרע ןיימ ןעוו ! עח *עּהע
 | | | ...| ןעּבעֶל
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 -נָא וניא ליוװ ןוא ןוגינ ַא טימ ?לעּבייװ סָאד סיוא טהיצ יױזַא
 ןעוועג זיא ןַאמ רעטשרע רהיא ר עוו ,םינּפַא ,ןעלהעצרעד ןעּביױה
 עֶלַא ,ןעדער עֶלַא ?יז טרעה רעװ .ןעוועג זיא רע ס ַא וו ןוא
 ןוא ,טבַאל עמ ןוא ,טכַאל עמ ןוא ,ךיז ןע'מבח עַּלַא ,ךיז ןעלטרעוו
 ! טכַאל עמ

 ...9 רעדנעלעג רעד זיא סָאװ ,רהיא טסייוו רעמָאט

 .סנייא רעפונ עטכישענ עדרנע





 ייוצ רעמונ עטכישענ

 ינרָאק ןיא רעטסכילקילנ רעד

 .1909 רהָאי ןיא ןעּבירשענ





 = ייווצ רעמונ עטכישעג |

 ינדַאק ןיא רעטסכילקילג רעד

 ?ןעוו רחיא טסייוו -- ןיא ןהַאּ ןיא ןערהָאפ טייצ עטסענכ יד

 | - .תוּכוס-ךָאנ םורַא ,טייצנעיסָא

 םעד ןָא טינ טקוק רהיא ןוא ,טלַאק טינ ןוא סייה טינ זיא'ס

 .דרע רעט'כשוח'רַאפ רעגידענָאלק רעד טימ ֿ?עמיה ןעטנייוורַאפ

 מָארַא ךיז ןעלקיוק ,רעטסנעפ יד ןיא ןעסיימש ןעגער סנעּפָארט

 ,ךיז טציז רהיא ןוא ,ןערערט יװ ױזַא ,זָאלג ןעטציוושרַאפ ן'פיוא

 עכלעזַא ךס ַא ךָאנ טימ סָאלק רעטירד ןָאגַאװ ןיא ,ץירּפ ַא יו

 רהיא ןֹוא ,סױרַא ןעסיורד ןיא קוק ַא טּפַאח ןוא ,רהיא יו ,םיסחוימ

 ןיא טעקּפָאיט ,ךיז טּפעלש עלענעוו ַא סנעטייוורעד ןופ טהעזרעד

 ַא ,ןעיירד ןיא ןעניױּבעגניַא ,טציז עלעגעוו ן'פיוא .עטָאלּב רעד

 ןייז סיוא-טזַאל ןוא ,טקעדעגרעּביא קַאז ַא טימ ,שינעפעשַאּב ס'טָאנ

 -- ,שינעפעשַאּב ס'טָאג ַא ךיוא ,ךַאּבענ ?עדרעפ םוצ ץרַאה רעטיּב

 ןעשיווצ ,ךַאד ַא רעטנוא טנעז רהיא סָאװ ,טָאג טקנַאד רהיא ןוא

 ןערהָאּפ בעיל ּבָאה ךיא --- רהיא ױזַא יוװ ,טינ סייוו ךיא .ןעשטנעמ

 .תוּכוסיךָאנ םודַא ,טײצנעיסָא ןהַאּב ןיא

 טֿפַאחרַאפ ךיא ּבָאה .טרָא ןייַא --- רימ ייַּב זיא עטשרע סָאד -

 ןעּבענ ,טנאה רעטכער רעד ןיא ךָאנ טסעומש רעוו ןוא ,טרָא ןױַא

 -רַאֹּפ םעד ןעמונעגסיױרַא .רסיק ַא ךימ ךיא ןיּב --- ,רעטסנעפ
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 -וּפַאּפ ַא ךָאנ סָאריּפַאּפ א ןערעכיוררַאפ וצ ןָא ןעמ טּביױה ,קַאּבַאט

 ןעמעוו טימ ןוא ןָאנַאװ ןיא טרהָאּפ רעוו ,ךיז ןעקוקמורַא ןוא סָאר

 ,ןערישזַאסַאּפ ?טפעשענ ןענעוו רעטרעוו רֶאַּפ ַא ןעדער ןעמ ןָאק
 ,סָאפ ַא ןיא גנירעה יו ,טקַאּפעגנָא ,ןעגידניזרַאפ וצ טינ ,ךיז טכַאד

 ןוא .ןעשטנעמ ןופ ןעטלַאטשעג ,רעכייּב ,ןעלטיח ,רעזענ ,דרעּב
 ַא ןיא סיּפע טציז טָא ,אש רָאנ .רענייא טינ -- 4 ןעשטנעמ
 יװ טינ ןױשרַאּפ ַא ,ןױשרַאּפ רענדָאמ ַא ןילַא רענייא עלעקניוו
 ןעכילנהעוועג ןייק טשינ .ניוא ףרַאש ַא ןיא רימ יב .עלַא
 .טרעדנוה ןעשיווצ ןעקרעמַאּב ךייא ךיא לעװ ןעשטנעמ

 ךילנהעוועג ץנַאנ ַא וליפא סָאד זיא קוק ן'פיוא ,טסייה סָאד

 ן'םיוא ייז טסעמ עמ סָאװ ,ךעלדיא יד ןופ לעדיא ַא ,קעשטנעמ

 ןופ דיא א, :זנוא ייּב ןעפורעגנָא טרעוו סָאװ ,סָאד רעדָא ,לעטסעמ

 עטָאּפַאק ַא : ענדָאמ סיּפע רע זיא ןָאהטעגנָא רָאנ ."רהָאי ץנַאג ַא

 --- ּפָאק ן'םיוא .טַאלַאח ןייק טינ טַאלַאח ַא ,עטָאּפַאק ןייק טינ

 ןיא .עקלעמראי ןייק טינ עקלעמרַאי ַא ,לעטיה ןייק טינ לעטיה ַא

 ,םעזעּב ןייק טינ םעזעּב ַא ,םעריש ןייק טינ םעריש ַא --- טנעה יד

 | 1 .ןוהטנָא ענדָאמ א
 ןיילַא ?עדיא סָאד יו ,רקיע רעד זיא ןוהטנָא סָאד טינ רָאנ

 ןעטייז עלַא ףיוא ךיז ןעקוקמורַא ןייז טימ ,טייקגידווערחיר ןייז טימ

 --- טּפיוהרעד ןוא ,טרָא ןיײא ףיוא ןעציזנייַא ןענָאק טינ ןייז טימ ןוא

 .ןעהעזסיוא ךילקילנ ןוא םינּפ נידעּבעל ,ךיליירפ ,גידנענייש ןייז טימ

 ַא ןעמונעגסיוא רעדָא טָאה שטנעמ רעד .יוװ ,שרעדנַא טשינ

 רעגיד'לזמ ַא ןיא רעטכָאט ַא טכַאמעג הנותח רעדָא ,רעפערט-טּפיוה
 טּפַאח טונימ עֶלַא .עיזַאנמיג ןיא ןהוז ַא ןעּבענעגנײרַא רעדָא ,העש

 ;ןיילַא ךיז וצ נָאז ַא ןוא רעטסנעפ ןיא קוק ַא טוהט ,ףיוא ךיז רע

 עלַא ,קירוצ קעװַא ךיז טצעז ןוא -- ?? טינ ךָאנ 4 עיצנַאטס א,
 .רעכילקילג ַא ,רעכיליירפ ַא ,רענידנענייש ַא ,רימ וצ ךעטנעהענ לָאמ

 ּבָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ךיא ןיּב ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,עבטּב

 -סיוא ,ןיירַא ןעצרַאה ןיא םענעי וצ ןעכירק ,ערעדנַא יוװ ,טנייפ
 טימ רימ הענ ךיא ןעוו ןוא סָאװ ןוא רעוו ,ןענערפסיוא ,ןעּפַאט
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 ,סיּפע טָאה ס ָאוו ,ש טנ עמ .ַא 1 א ,גנַאג םעד
 .ןעּבענגסיורַא ןיילַא סע רע טעוו

 -היר ןיימ ךיז טָאה עיצנַאטס רעטייווצ רעד ךָאנ .הוה ְךּכ
 סָאד ,רעטנעהענ ?עסיּב ַא ךָאנ רימ וצ טקורעגוצ לעדיא גידווער

 ןעמוקעגנסיוא זיא ?יומ ןייז זַא ,ױזַא ,טנעהַאנ ץנַאנ יקַאט ,טסייה

 .ןָאנ ןיימ ןעגעקַא טָארוקַא
 ? ךיא ַא טרהָאפ ןיהואוו ---

 ןייז ןופ ןוא ךימ ןענערפ ןייז ןופ ןענַאטשרַאפ רעּבָא ּבָאה ךיא
 םהיא זַא ,לעטיה ן'רעטנוא ךיז ןעצַארק ןייז ןופ ןוא ךיז ןעקוקמורַא
 םהיא ךיז טליוו סע יו ,רהָאפ ך'י א ןיהואוו ,ױזַא ןָא טינ טהעג
 םהיא ּבָאה ךיא ןוא .טרהָאפ ר ע ןיהואוו ,ןעלהעצרעדסיורַא

 -טנעעג טינ ףיורעד םהיא ּבָאה ךיא ,טסייה סָאד ,בעילוצ ןָאהטעג

 -- .?'יהואוו רחיא ןוא :ןָאהטעג גערפ ַא רָאנ ,טשינרָאנ טרעפ
 | :גנַאנ ַא קעװַא זיא'ס ןוא

 ןיִּב ?ינדָאק לָאמַא טרעהעג .ינדָאק ןייק ? ןיהואוו ךיא ---
 עטירד יד .ןענַאד ןופ טייו טינ .ךיא ןיּב רעניטרָאד ַא ךיא
 יו סיורג ױזַא ךָאנ רימ ןעּבָאה ןענַאד ןופ ,טסייה סָאד .עיצנַאטס
 ךָאנ ןעמ ףרַאדַאּב ינדָאק ןייק ןעטרָאד ןופ, ןוא .סעיצנַאטס יירד
 ,טסייה סָאד .ןעּבלַאהטרעדנָא העש א סקַא רעד טימ ןערהָאפוצ
 סָאד זיא ןע'תמא ןיא .ןעּבלַאהטרעדנָא : ױזַא רָאנ ךיז טדער עס

 .קישטימס ַא טימ ךָאנ ,העש ייווצ ענרעזייַא ,העש ייווצ עצנַאג יקַאט
 טרהָאפ עמ ןוא געוו רעטונג ַא זיא'ס ּביוא --- יאנּת ַא טימ ,סָאד יא
 ּבָאה ךיא .שעּפעד ַא ךרוד ,טלעטשַאּב ּבָאה ךיא .ןָאטעַאפ ַא טימ

 ַא ןעקישסורַא רימ לָאז עמ ,שעּפעד ַא ,סָאד טפייה ,טּפָאלקעג
 טקערש ?רחיא טניימ ,רימ ףעילוצ .עיצנאטס רעד ףיוא ןָאטעַאפ
 טימ טסּכעזַאּבלַאז ןעּפַאחרעּביא ךיז ןהעטשַאּב ןָאק ךיא .טינ ךייַא
 ןיא םעריש םעד ןעמ טמענ ,טינ זַא רעדָא ,חלנע-לעּב ןעטסָארּפ ַא

 זיא ןעמ ןוא טנַאה רערעדנַא רעד ןיא לעקעּפ סָאד ןוא טנַאה ןייא
 טנָארט עס .סופדוצ ןייפ ץנַאנ ןיירַא טדָאטש ןיא ךיילנ ?גר-הלוע
 יד גילרעוו .סענָאטעאפ ןייק ףיוא ,ךימס רהיא טהעטשרַאפ ,טינ
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 .םייה רעד ןיא ןעציז ןעצנַאנניא רָאנ ןעמ געמ ,ןעטפעשעג ענעדכָאנ

 ? רהיא טנָאז סָאװ ?ַאה

 ןָאטּביױה ןוא ץפיז ַא טוהט ,קיספמ ןיושרַאּפ ןיימ זיא ָאד

 רעהירפ ךיז טקוק ,ןירַא רעהיוא ןיא רימ וצ ךיילנ ,?יטש ןעדעד

 .רעטנוא טינ םהיא טרעה רענייק ביוא ,ןעטייז עלַא ןיא םורַא

 רהָאפ רָאסעּפָארּפ ַא טימ רהָאפ ךיא ,ןיילַא טינ רהָאפ ךיא ---

 ןופ :השעמ יד ױזַא זיא ? רָאסעּפָארּפ ַא וצ ךיא םוק יז .,.ךיא

 סעכלעזַא לעטדעטש א ?טרעהענ רהיא טָאה עקוועראװעשַאק

 .טניואו .עקװערַאװעשַאק ןעמָאנ ן'טימ סָאד טסייה .,ןַאהרַאפ

 טָאה רשפא ,ריבג רענעמוקעגפיוא ןייֵא ,ריבנ ַא דיא ַא ןעטרָאד

 דָארְאַּב ?עקיציא ,רע טסייה ָאקנעדָארָאּב ,םהיא ןופ טרעהענ רהיא

 ?ןעמָאנ רעשיױג ַא ,ָאיֵא ?ןעמָאנ רעד ךייַא טלעפענ .ָאקנעד

 --- ןעמָאנ רעשידיא ַא ,ןעמָאנ רעשייוג ַא ?סױדַא טמוק סָאװ רָאנ

 .ךס ַא רָאנ .טלעג ךס ַא ןוא .טלעג סָאד ר ע טָאה ?ייוורעד

 ןיא טעמּכ םהיא ןעמ טצַאש ינדָאק ןיא זנוא ייּב זַא ,הרבס ַא זיא'ס

 ,ןעטעּב קרַאטש ךימ טעוו רהיא זַא ,רשפא ןוא ,ןָאילימ ןעבלַאה ַא

 ןעצנַאג םעד ןעגָאמרַאפ לָאז רע זַא ,ט'לעוּפ'עג רימ ייּב רהיא טָאה

 ,דובּכ רעייַא רעּביא טעּב ךיא ,זיא רע גילדעוו ,טסייה סָאד .ןָאילימ

 רהיא טָאה םִא .ייווצ ןעגָאמרַאפ טנעמעג רע טלָאװ ,רחַא-רבד ַא

 ןהעטשרַאפ רָאנ ,לָאמ ןעטשרע םעד ךייא העז ךיא שטָאח :היאר ַא

 ןופ רהעמ יארוא ,טלעוו ַא סיוא-טרהָאפ דהיא זַא ,ךיא חעטשרַאפ

 טרעהעג לָאמ ךס ַא סיּפע טָאה רהיא : תמא םעד רימ טגָאז .ךימ

 ַא סיּפע טימ ןעלעטשסיוא ךיז לָאז רע ,ָאקנעדָארַאּב ןעמָאנ םעד

 ינדָאק ןיא זנוא ייּב ? סָאװ יצ ,הבדנ רעסיורג א ,ךַאז רעשידיא

 ךיוא רָאנ .טכרָאהעג טינ סיּפע ןופרעד התע-תעל ךָאנ רימ ןעּבָאה

 ףיא ןוא טינ ךיא ןיּב עשטּפָארטס ס'טָאג ,השעמ ענעגייא יד

 תובדנ ןופ טינ דער ךיא .ןרּתװו א רעדעי זיא ענעשעק ס'מענעי

 .ךיא דער טיי ק כי ש ט נעע מ ןופ דער ךיא ; הקדצ ןוא

 ךיז טסנָאק וד זַא ,ךייר ױזַא טזיּב וד ,ןעפלָאהעגנ ריד טָאה טָאנ

 ,ןערהַא ךיד טעװ סָאװ --- ,רָאסעּפָארּפ ַא ןעּביירשסיוא ןעניגרַאפ
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 םינ טעּב עמ ? תוכז םעד ריד ךרוד ןעסינעג ךיוא טעוװ רענעי זַא

 טּפַאח סָאװ --- טרָאװ טוג ַא ריד ייּב טעּב עמ ,טלענ ןייק ריד ייּב

 .םגעש א ןעכרָאה רהיא טעװ ? חור רעד קעװַא ךיד

 זנוא ייּב רהָאוװעג טרעוו עמ זַא ,השעמ ַא ןעפערט ךיז ףרַאד

 םעד ייּב זַא ,( ץלַא ןעמ טסייוו ינדָאק ןיא זנוא יב ) ינדָאק ןיא

 סָאװ ,ָאקנעדָארָאּב ?עקיציא םעד טָא ייּב ,ריבנ רעקווערַאװעשַאק

 .רעטכָאט ַא ,טכַאדעג ָאד טינ ,קנַארק טרעוו ,ךייַא להעצרעד ךיא

 א ,גָאט רעניטכענ ַא 4 רהיא טניימ ,טפַאשקנַארק רהיא ןיא סָאװ

 יוג רעד ךיז טָאה ,יוג ַא ןיא טּבעילרַאפ ךיז טָאה יז .שינעּבעילרַאפ

 טסייוו יגדָאק ןיא זנוא ייּב ) םס ןעמונעגנייַא יז טָאה ,טנָאזענּפָא

 -עגקעװַא ןעמ זיא .ןעוועג סָאד זיא ןעטכענ טשרע .( ץלַא ןעמ

 ןעטסערג םעד ,רָאסעּפָארּפ ַא טכַארּבעגּפָארַא טָאה עמ ןוא ןעפָאל

 רימ טלַאפ ? עילָאר ַא סיּפע טלעיּפש ריבנ ַאזַא ייב .רָאסעּפָארּפ

 םינ טרָאד ךָאד טעװ רָאסעּפָארּפ רעד יװ ױזַא :קנַאדעג ַא ןייֵא

 ןוא ;קירוצ ךָאד רע טרהַאפ ןעגרָאמ-טנייה ; ןעציז ןעּבייֵלַּב

 סָאד ,עיצנַאטס רעזנוא ךרוד יַאסיײװייַאס ךָאד רע טרהָאפ ןערהָאפ

 לָאז רע ,ןַאלּפ ַא ןעוועג רשפא ט?ָאװ --- ,ינדָאק ייּברַאפ ,טסייה

 רומ וצ ,זנוא וצ דזעיַאּפל דזעיאּפמ ןעֿפַאהּפָארא סנעווקירוצ ךיז

 .טכַאדעג ךייַא רַאפ טינ ,דניק ַא רימ ייּב טגיפ סע ? סָאד טסייה

 ,סָאװ טינ ןײלַא סייוו ךיא ? םהיא זיא ,רהיא טניימ סָאװ ,ונייהד

 ,םֵאג ןעקנַאד ,ןעטסוה ,טסייה סָאד .גינעווניא םהיא זיא סיּפע

 ןיא גיטהעוו ַא סיּפע ןעלהיפ לָאז רע ,רעטייוו ןוא .טינ רע טסוה

 ןעּפָארט ןייק ?ןעד עשז סָאװ רָאנ .טינ ךיוא זיא -- ןעצרַאה

 .טינ טסע רע סָאװ ,ןופרעד .געילפ ַא יװ ,ךַאװש ,ךאווש ןֹוא ,טולּב

 רעֹּבָא ?טינ טשינרָאג ,רהיא טניימ ,ױזַא יו  .טינ טשינרָאג

 זיא .זָאלג ַא םיוא רע טקנירט לָאמַא ךלימ - .טשינרָאג ןיטולחל

 .םהיא ןעמ ףרַאד ןעטעּבנייַא םהיא ףרַאד עמ .דפַאוונ טימ -- סָאד

 ןייק טינ ןוא ךיוי לעפעל ןייק טינ זיא רעטייוו ןוא .ןענייווסיוא

 רָאג רע ןָאק שיילפ .טינ ןעמ טסעומש שיילפ ןופ - .טיורּב ןעסיּב

 טָאה רע טניז ןופ זיא סָאד .ּפָאּפ ן'טימ טפראורַאּפ .ןעהעז טשינ
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 ,לָאמ ןייא .טולּבענ ,טכַאדעג טנייה טינ ,רע טָאה רעמוז .טולּבעג
 .רעטייוו יאולה .טינ רהעמ ןיוש ,טָאנ ןעקנַאד ,טציא .,קרַאטש רָאנ

 רעשמ טשינ רָאנ ךייַא טנָאק רהיא -- רע ןיא טכַאװשענּפָא רָאנ
 --- טייקניניילק ַא ,סיפ יד ףיוא ךיז טלַאה רע סָאװ םיוק-םיוק .ןייז

 ךָאנ ןופ !רע טהילג ןעקָאּפ ףיוא יו טהילנ ,טרעּביפ שטנעמ א

 -ןואךעיינ רעדָא ,ןעּבלַאה א טימ ניסיירד-ןוא-ךעיינ .תועובש

 .וצרעד לעטימ םוש ןייק ָאטשינ רָאנ .ןעּבלַאה ַא | ה ַא גיסיירד

 סָאװ רָאנ ,לָאמ ןייא טינ רָאטקָאד ם'ייּב םהיא טימ ןיוש ןעוועג

 .טפול ךס ַא ,ייז ןעגָאז ,ןעסע ךס ַא ? םיריוטקָאד ערעזנוא ןעסייוו
 ?טפול ןוא .ןערעה טינ רָאנ רע לי ןעסע ןופ זַא ? עשז ואוו

 ! טפול --- ינדָאק ןיא ? טפול זנוא ייּב ןעמענ ךיז לָאז ןענַאװ ןופ

 .לעטדעטש שידיא א .ינדָאק לעטדעטש ל?יואו ַא !ַאח-אח

 זנוא ייּב ןַאהרַאפ ,ןעדיא לעסיּב ַא ,ערהדןיע ןייק ,זנוא ייּב ןַאהרַאפ
 .גנידסלַא ןַאהרַאפ ,בר ַא ןַאהרַאפ ,?הוש ַא ןַאהרַאפ ,שרדמ-תיּב ַא
 ןוא טפול ןופ : טיהעגנסיוא טָאנ זנוא טָאה ןעכַאז ייווצ ןופ רָאנ
 ,רימ ןעּבָאה הסנרּפ .טדערענּפָא זיא הסנרּפ ,אליס .הסנרּפ ןופ
 ןעליוו רימ זַא ? טפול ןוא ..,ערעדנַא סָאד ןופ סנייא ,םשה ךורּב
 זיא ,רהיא טהעז ,"ףיוה , ןיא .ןיירַא "ףיוה , ןיא רימ ןעהענ ,טפול

 עשיליוּפ יד וצ טרעהעג טָאה ינדָאק זַא ,לָאמַא ,טפול ָאד אקוד ןיוש

 .ןײרַא "ףיוה , ןיא ןעקעמשניירַא טרָאטעג טינ ןעמ טָאה ,םיצירּפ
 יד יווװ ,םיצירּפ יד ױזַא טינ .טזָאלענוצ טינ ןעּבָאה םיצירּפ יד
 ןיא ןעלַאפעגנײרַא זיא "ףיוח , רינדָאק טניז רָאנ .טניה עשיצירּפ
 ןיא "'ףיוה, רעד ןוא ,טניה סיוא ןערָאװעג זיא ,טנעה עשידיא

 "ףיוה , ןיא ןהענוצניירַא היחמ ַא ."ףיוה , רעהנַא ןייַא רָאנ ןערָאװעג

 -שעמָאּפ עשידיא רָאנ ,סעקישטשעמָאּפ ,םיצירּפ יקַאט .ןײרַא
 / ןופ ןעטלַאה ןוא .ךייַא טימ ךיא יוװ ,שידיא ןעדער .סעקישט

 ןעדיא טסעומש עמ זַא .ןעדיא ַא בעיל ןעּבָאה ןוא ,טייקשידיא
 ןַא ןענָאז טינ ךייַא לע ךיא ,טסייה סָאד ! ךייש טינ ךָאד זיא
 ןיירַא ?הוש ןיא ,םשה ךורּב .םיקידצ עסיורנ עכלעזַא ןייז ןעלָאז יז
 וצ ,לידבהל ,ןוא ,קרַאטש יוזַא טינ ךיז יז ןעּפַאח ןענוװַאד זנוא וצ
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 ןעּבָאה ארומ ןעלָאז ייז ןוא .טינ יאדוא --- ןיירַא ךָאֹּב ןיא זנוא

 ,לעדנהיה ַא רַאפ ןוא .טינ ךיוא סיּפע ןעמ טהעז -- ןייז תּבש-ללחמ

 .רעּביא קרַאטש טינ ךיוא ךיז ייז ןעקערש ,,רעטוּפ ןיא ,ןעמ טנָאז

 ךאנ ןוא ,לעטיה ַא ןהִא ןהעג ןוא ,לעדרעּב סָאד ןערעש ןוא ,ונ

 טנייה ןיוש זיא סָאד .טינ ןעמ טסעומש םעד ןופ --- ןעכַאז עכלעזַא

 ןעקנַאד ,זנוא ייּב ןיוש ןַאהרַאפ .גנַאנ רעגידעכָאװ ַא םוטעמוא

 רעווש ייז זיא'ס סָאװ ,ךעל'מירוחּב עכלעזַא ךיוא ינדָאק ןיא ,טָאג

 ערעזנוא ףיוא טָאה ינדָאק ,עהווַארּפ ...ּפָאק ן'פיוא לעטיה סָאד

 עשידיא ערעזנוא ,ךיז ןענָאלק וצ סָאװ טיג סעקישטשעמָאּפ

 ןענייפ ,טרהעקרַאפ .אצוי גונעג לעטדעטש ן'רַאפ ןענעז םיצירּפ

 א ןײרַא ייז ןעקיש ,ןעיסָא טמוק .ךילנעמ טייוו יו ,סיוא ךיז

 -+- רעטניו .טײלעמערָא רַאפ סעלפָאטרַאק ךעלקעז טרעדנוה

 גנַאל טינ -.םיטח-תועמ -- חסּפ ברע .ןעצייה וצ ףיוא יורטש

 -סלַא 4? ךייש זיא סָאװ .,?הוש ַא ףיוא לעניצ טקנעשעג ייז ןעּבָאה

 סָאד טָא רָאנ .ןייז וצ רעהעג סע יו ,שיטייל ןוא ןעש ןוא ןייפ גניד

 ...! עלעדנהיה סָאד טָא ,יוא ,ןייז טינ ךָאנ לָאז רעטוּפ ןיא לעדנהיה

 סָאװ .ןעדערַאּב טשינ טימרעד הלילח ייז ?ליוװ ךיא !טינ טניימ

 -קעװַא םינ רימ רַאפ ךייַא ןעלעוו ייז ! הּברדַא ? יז וצ ךיא בָאה

 טפור רעטלַא ךימ טפור עמ ) רעטּלַא בר .טשרָאּב קַאז ןייק ןעּבעג

 עמ זַא .לעסיוטש ןופ עטשרעּביוא סָאד ייז ייּב זיא ( ךימ ןעמ

 א ,ךַאז רעגיטיונ ַא חּכמ ןיירַא טדָאטש ןיא סיּפע ןעּבָאה ףרַאד

 ףיוא ,חסּפ ףיוא תוצמ ,הנשה-שאר ףיוא ,לעיּפשייב םוצ ,חול םעיינ

 וצ ךייש ןענעז סָאװ ,ןעכַאז עכלעזא המודּכו ,תונעשוה תוּכוס

 ןיא ּבייװ ןיימ ןוא .ןערעטלַא ּבר ןעפור ןעמ טקיש --- ,טייקשידיא

 וצ ייז ןעּבעג ( יז טלַאה לעטיילק ַא טלַאה ּבייוו ןיימ ) לעטיילק

 ךעלעּבעוװש רַאפ ןוא רעפעפ רַאפ ןוא ץלַאז רַאפ .טלעג ןעש ןעזייל

 ןוא .סעקישטשעמָאּפ יד ךייַא רהיא טָאה סָאד .גנידסלַא רַאפ ןוא

 יד רָאג ןהוז ןיימ רַאפ ןענעז יד --- ךעלטנעדוטס יד רעדניק ערעייז

 -רעטייּפ ןופ ףיונוצ ךיז ןערהָאּפ ייז ןוא רעמוז רעד טמוק .הרפּכ

 טימ קעװַא ןעציז .טליוװ רהיא סָאװ םהיא טימ ייז ןענרעכ ,גרַאב
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 טפרַאד ,לעכיּב א םעניימ ייּפ ןוא ,ךעלכיּב יד רעּביא זייווגעט םהיא
 ם'נופ רערעייט !המשנ רעד טימ תויח סָאד זיא ,ןעסיוו רהיא
 ןעניימ רָאנ ,ןעגָאז וצ ארומ ּבָאה ךיא .,ןעמַאמ רעד םימ ןעטַאט
 ןופ ,תומה-ךאלמ ןייז יקַאט זיא סָאד --- לעכיּב סָאד זַא ,ךיא ןיימ
 טגנירד יז ...קילנמוא עצנַאג סָאד ןעמונענ ךיז טָאה לעכיּב םעד
 ? ויזירּפ סָאװ  .וויזירּפ ם'נופ םהיא ייּב זיא'ס ןַא ,וליפא רימ
 רָאָנ .ןעסעגרַאפ גנַאל ןיוש רע טָאה וויזירַּפ םעד ? וויזירּפ ןעוו
 --- וויזירּפ יצ ,לעכיּב יצ ,ןעטרָאד ןיוש זיא השעמ יד יוזַא יו ,אלימ
 ןוא ,טכַאדעג ןעדיא ןייק רַאפ טשינ ,דניק ַא רימ ייּב טגיל לייוורעד
 לָאז טָאג ןייא .,טביל ַא יו ,סיוא-טהעג ,ךַאּבענ טקנַאצ ,טקנַאצ
 ...ןעמערַאברעד םהיא ףיוא ךיז

 -נָא םינּפ גידנענייש ס'לעדיא ןיימ ףיוא ךיז טָאה טונימ ַא
 ךיג .,טונימ ןייא יו ,רחעמ טשינ רעּבָא .עלערַאמח ַא יו טקורעג
 סָאד ןוא ,ערַאמח יד ןעּבירטרַאפ ,ןוז יד סיורַאיקוק ַא ןעּבענעג טָאה
 ןעטכייל ןעגיוא יד ,ןענייש ןעּביױוהעגנָא רעדעיוו םהיא ייַּב טָאה םינּפ
 : רעטייוו רע טלהעצרעד טָא ןוא .ןעלכיימש ליומ סָאד ןוא

 בשיימ ךימ ךיא ּבָאה .ָאי ? רימ ןעטלַאה עשז ואוו ,ללּכה ---
 פעקיציא וצ ,עקווערַאװעשַאק ןייק ףיול ַא ןעּבעג לע ךיא ,ןעוועג
 ךימ ךיא ּבָאה ,ךילטנייוועג .סָאד טסייה ריבנ םוצ ,ָאקנעדָארַאּב
 טימ ,רהיא טגָאז יו ,ױזַא טַאלג ןיירַא געװ ןיא טזָאלעג טשינ
 -טימ ךיא ּבָאה ףעירּב א ןעמינענטימ ּבָאה ךיא .םנעה עגידעל
 א .(ןעמָאנ ַא טָאה בר רינדָאק רעד ) בר רעזנוא ןופ .ןעמונעג
 רהיא ,ןעפלָאחעג ךייַא טָאה טָאג יוװ ױזַא תויח, :ףעירּב םענעש
 -ָארּפ ַא ןיירַא בוטש ןיא ךיז וצ ןעגנערּבּפָארַא דנַאטשמיא טנעז
 ,טניל ןערעטלַא רעזנוא ייּב יו ױזַא ןוא ,טפרַאד רחיא זַא ,רָאסעפ
 טעוו רשפא ,טעּב-ןעטדיױוט ן'פיוא ןהוז ַא ,טכַאדעג ךייַא רַאפ טינ
 טעוו רהיא ןוא תונמחר ןופ קנופ ַא ץרַאה רעייַא ןיא ןעקעוורעד ךיז
 -ָאלַאּפ , רעד ןיא ןהעגניירַא ןוא טלעצעגנ רעייֵא ןופ ןערעדינּפָארַא

 רע ,סנעווקירוצ זַא ,רָאסעּפָארּפ ם'ייּב ןע'לעוּפ טעוו ןוא "עינעשז
 ןעפַאחּפָארַא ךיז רע לָאז ,ינדאק ייבראפ יַאסײװײַאס ךָאד טרהָאפ
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 קוק ַא ,רָאנ חעש לעטרעפ ןייא היוא דזעיאּפל דזעיֶאּפמ זנוא וצ

 ַא ..רעטייוו ױזַא ןוא וג| ."ייהז רכשגו .ןעקנַארק ן'פיוא ןוחט

 : .ףעירּב רענעש

 ןיימ .ןהעטש ןעּביילּב רימ ןוא ,ףייפ ַא ךיז טרעהרעד םיצולּפ -

 | : ףיױאיּפַאח .א ךיז טוהט ?עדיא

 עוורעּפ ןיא גנורּפש ַא ךיא וחט טא ?עיצנַאטס ַא {ַאחַא --

 ןיימ וצ קוק ַא ןעּבעג רָאנ לעװ ךיא / ,טונימ ןייא ףיוא רָאנ סַאלק

 יד ?"ןעשטניק , ךייא ךיא לעװ ,ןיײרַא דלַאּב ךיא םוק ,רָאסעפָארּפ

 | | .השעמ

 -נענייש רחעמ ַא .ךאנ טימ קירוצ ?עריא ןיימ זיא .ןעמוסעגניײרַא

 -סיוא ױזַא ךיז ןָאק עמ זַא ,ןעסיוו לָאז ךיא ,רעהירפ יו ,םינּפ גיד

 תיוא ם הור עג ט ָא ה ס ע :טנָאזעג ךיא טלָאװ ,ןעקירד

 ,רעהיוא ן'פיוא רימ וצ ךיז ןעניובעגנֶא .הניכש יד םהיא

 -םיוא ןעצימע ןעּבָאה ארומ טלָאװ רע יו ,ליטש רימ וצ רע טכַאמ

 | : ןעקעוו

 ,ןעפלעה לָאז טָאנ .רעניימ רָאסעּפָארּפ רעד ,טפָאלש רע ---

 ?ֶאְז ,ןעמוק טעוװ רע זַא ױזַא ,ןעפַאלשסיוא םוג שטָאח ךיז לָאז רע

 רימ ןעּבָאה עשז ואוו ,רוציקה ..,ּפָאק ןערעטיול א טימ ןעמוק רע

 .עקװערַאװעשַאק ןיא 4? טלעטשענּפָא ךיז

 ןוא עקוועראװעשַאק ןייק ןערהָאפ וצ ,סע טסייה ,ךיא םוק

 ןוא סנייא ריט רעד ייּב ןָא-ננילק ,ןײרַא פוטש ןיא ךיילנ ךימ זָאל

 ןוא םעקסִיּפ רָאּפ ַא טימ שפנ ַא סױרַא-טננירּפש ,יירד ןוא ייווצ

 טכַאמ ןוא ,ץַאק א יו ,ךיז טקעלַאּב ןוא עדרָאמ רעטלָאנענ ַא טימ

 אקוד םהיא וצ ךיא נָאז "? ַאדַאנ ָאטש ,/ : עינָאפ ןוש5ב ריס וצ

 ,?ַאדַאנ, ןייז טשינ לָאז'ס ;"ַאדַאנ, זיא אמּתסמ , :שידיא ףיוא

 ..."ינדָאק ןופ שזַא רעהַא טעקצעהעג טשינ ךימ ךיא טלָאװ

 ן'טימ טהערד ןוא ךיז טקעלַאּב ןוא טעייק ,סיוא ךימ רע טרעה

 םורָאוו ,ערעזנוא וצ ןעטערטוצ רעטציא טשינ ןָאק עמ, :ּפָאק

 רָאסעּפָארּפ רעד ?ייוו ,הּברדַא :  ךיא גָאז ."טציז רָאסעּפָארּפ רעד

 -עג רעהַא רָאסעּפַארּפ ן'ּבעילוצ יקַאט ,ךיא נָאז ,ןיִּב ךיא .טציז
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 רהיא טָאה ןעטפעשענ רַאפ סָאװ, :רימ וצ רע טגָאז ."ןעמוק
 ! תוישעמ ןעלהעצרעד ןהעג םהיא ךיא לָאז "7? רָאסעּפָארּפ ַא טימ
 ,ריד ןיא טוג, :ףעירּב ס'בר םעד םהיא גנַאלרעד ןוא ךיא םענ
 ףיוא ןוא ,טייז רענעי ןופ טסחעטש וד זַא ,ןעסעומש וצ ,ךיא גָאז
 -ןקָאד םעד טָא ,ךיא גָאז ,ריד ַאנ ,ןעגער ַא טהענ ,ךיא גָאז ,רימ
 ,ךיא גָאז ,תיּבהילעּב םעד ,לחומ ייז ,רעּביא סָאד ּבעג ןוא ,טנעמ
 ןהעטש ךיא ּבייֵלּב ןײלַא ןוא ,"ןיירַא טנעה יד ןיא םהיא ךיילג
 ךימ טעװ עמ זיּב טרַאװ ןוא ,ריט טייז רענעי ןופ ,ןעסיורד ןיא
 .העש ַא טרַאװ ךיא .העש עּבלַאה ַא טרַאװ ךיא ,ןעפור ןעקיש
 ךימ טפור עמ ןוא ,לוּבמ ַא ,טסיג ןעגער רעד  .ייווצ טרַאװ ךיא
 יזַא טינ .,ןעסירדראפ וצ ןָא ןיוש ךימ סָאד טּביױה .טינ סיּפע
 ,עלעגנוי ןייק טינ ךָאד טּביירש סָאד .בר רעזנוא רַאפ יו ,ךיז רַאפ
 .( ןעמָאנ ַא טָאה בר רינדָאק רעד ) !בר ַא סיּפע ךָאד טּביירש סָאד
 ,לָאמ ַא ךָאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ לעקעלג סָאד היצ ַא והט ןוא ךיא העג
 עטיור יד טימ שפנ רענעגייא רעד סױרַא םינ טגנירּפש עס ןַא
 טגָאז ,תוזע ןייֵאה :החיצר ַא טימ ןוא דלַאװג ַא טימ ,סעקסיּפ
 גָאז ,ןעדיא ַא ןעזָאל תוזע ןייֵא, ?! ןעגנילק --- ןעדיא ַא ןופ ,רע
 ךימ והט ןוא ?! ןענער ן'פיוא ןעסיורד ןיא העש ייווצ ןחעטש ,ךיא
 ? סָאװ ?רעװ -- גינעווניא ןיירַא ליוו ןוא ריט רעד וצ ןָאל ַא
 ןעמ טוהט עשז סָאװ !לעסינקַאנק ךימ ףֹור ןוא ,ריט יד טקַאהרַאפ
 טיט קירוצ ןערהָאפ .ךיליירפ טינ רהעז יקַאט סיּפע ? רעטייוז
 ךיז רַאפ ןויזּב ַא ,סנעטשרע .ןעש טינ רהעז סיּפע זיא טשינרָאג
 ןיא זנוא ייּב תיּבה-לעּב לעקיטש ַא סיּפע ךָאד ןיּב ךיא .ןיילַא
 : ץרַאה סָאד רימ טסייר בנַא ןוא ...רעּפעלש ןייק טינ חלילח ,ינדָאק
 ..,ךַאבענ דניק ןיימ

 ףיוא טָאג רעסיורג ַא ,רהיא טנָאז יו ,ןַאהרַאפ רעּבָא ךָאד זיא
 טימ עטערַאק ַא וצ-טרהַאפ סע -- קוק ַא והט ךיא .טלעװ רעד
 םוצ םענ א ךימ והט ךיא ..ריט רעד וצ ךיילנ ןוא ,דרעפ רעיפ
 ? ךרעפ זיא ס'נעמעוו ןוא עטערַאק ַא רַאפ זיא סָאװ :; רעשטוק
 ץטימ עטערַאק ס'ריבג םעד יקַאט זיא סָאד זַא ,רהָאוװעג ךיא רעו
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 םהיא ןעמ טעװ סָאד .ןענעוו ם'רָאסעּפָארּפ ם'נופ ,דרעפ ס'ריבנ

 ןערהיפּפֶא םהיא טעוװ עמ ןוא ,סע טסייה רָאסעּפָארּפ םעד ,ןעמענ

 יקַאט ןיוש ךָאד זיא ,רימ ךיא טכַארט ,ױזַא ביוא .,ןהַאּב רעד וצ

 ךימ קוק ךיא רעדייא ןוא !טוג טנעכייצעגסיוא .טוג רעדעיוו

 רעד ,ןיילַא רע יקַאט ךיז טזיװַאּב סע ןוא ריט יד ךיז טנעפע ,םורַא

 טימ ,רעקשטיטלַא ןייֵא ,רעקשטיניילק ַא .סע טסייה רָאסעפָארּפ

 ם'נופ ךאלמ ַא ,ךאלמ ַא ?ןענָאז ךייַא ךיא לָאז סָאװ -- םינּפ ַא

 ָאקנערָארָאּב לעקיציא ,ריבנ רעד ךָאנ טהענ םהיא ךָאנ !ל?עמיה

 שפנ רעד טהענ ןעטניה רָאנ ןוא .לעטיה ַא ןהֶא אקוד ,סע טסייה

 -ָאמעשט ס'רָאסעּפָארּפ םעד ךָאניטגָארט ,סעקסיּפ עטיור יד טימ

 ַא רעכעה רשפא ןופ ריבג ַא ןעקוקנָא טלָאז רהיא .,לעקישטנַאד

 רע טגָארט --- ,דער יד רַאפ ןעפָארטש טשינ ךימ לָאז טָאג ,ןָאילימ

 טגָארט עמ יו ,"לַאנַאגַאיד, ,טנַאװעג ןעבילטנייוועג ןופ קַאשזדיּפ ַא

 ןעקוק ןוא ,סענעשעק יד ןיא טנעה יד טלַאה ,ינדָאק ןיא זנוא ייּב

 : טכַארטַאּב ןוא העטש ךיא .עקָאסַאק לעסיּב ַא ,טייז ַא ןָא רע טקוק

 ךיז הנעט העג רָאנ ?ןענַאילימ טָאה סָאד טֶא !םלוע לש ונוּבר

 ךרוד ךימ רע טמענ ,ןהעטש ךימ ןעהעזרעד ...!טָאנ טימ סיוא

 טפרַאד סָאװ, : רימ וצ ןָא ךיז טפור ןוא ןעגיוא עקָאסַאק יד טימ

 גָאז ,ױזַא ןוא יזַאה :םהיא וצ ךַאמ ןוא וצ ךיא הענ "? רהיא

 ןופ ףעירּב םעד ,ךיא גָאז ,טכַארּבעג ךייַא ךיא ּבָאה סָאד ,ךיא

 ןופ, :רימ וצ רע טכַאמ ..."טכַארּבעג ךייַא ךיא ּבָאה בר רעזנוא

 ןופ ,טינ רָאנ ןיוש טסייו רע ?טרעה רהיא "7 בר רעפָאוװ

 רעגיטראד ַא ןיּב ךיא .ךיא נָאז ,בר רינדָאק ןופ , ! ? בר רעסָאװ

 םוצ ינדָאק ןופ ,ךיא גָאז ,ןעמוקעג ענטסימוא ןיּב ךיא ,ךיא ןיִּב

 ינדָאק ןייק ,ךיא גָאז ,ןייז חירטמ ךיז ןעלָאז ייז ,רָאסעּפָארּפ

 ,ךיא גָאז ,דניק ןיימ וצ העש לעטרעפ ַא ףיוא דזעיַאפל רזעיאּפמ

 "טדיוט ,טכַאדעג ךייַא רַאֿפ טינ ,ךיא גָאז ,דניק ַא זיא רימ ייּב

 ןיּב ךיא .םהיא וצ ךיא גָאז ,רעטרעוו יד טימ ,ױזַא טא ..."קנַארק

 ? טנעכערעג ךיא ּבָאה סָאװ  .וליפא רָאה ַא ףיוא םזגמ טשינ ךייַא

 ,קילנמוא ןייֵא ןעפָארטעג טָאה ןעשטנעמ ַא ; טנעכערעג ּבָאה ךיא
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 רשפא ,רעטכָאט ַא ,טכאדעג ָאד טינ ,ט'מט'עג םהיא ייּב ךיז טָאה'ס
 ןעּבָאה תונמחר טעוװ רע ,ץרַאה סָאד ןעכערּבעצ םהיא ייּב ךיז טעװ
 טשינ ?סָאװ -- רעו :ףוס םוצ ? ןעטַאט ןעמערָא ןייֵא ףיוא
 עקָאסַאק יד טימ ןָאהטעג קוק ַא רָאנ ,רוּבד יצח ןייק רימ טרעפטנעעג
 ; טרער רענייא יו ,סעקסיּפ עטיור יד טימ שפנ םעד ףיוא ןעניוא
 ןוא 7? לעדיא סָאד טָא געוו ם'נופ טמױרעגּפָא וד טפלָאװ רעמָאט ,
 ןיא לעקישטנַאדָאמעשט ן'טימ ןיירַא לייוורעד זיא רָאסעּפָארּפ ןיימ
 סָאװ ! רָאסעּפָארּפ סיוא זיא -- טונימ ןייא ךָאנ .ןיירַא עטערַאק

 ן'ראפ ןיא ?עיּפש סָאד זַא ,ןעהעורעד ?טלָאמעד ןעמ טוהט

 טעוו'ס סָאװ ,המ ילע ריבעי : ןעוועג בשיימ ךימ ךיא בָאה ,לעווייט

 טימ ןָא ךימ םענ ןוא ! דניק ַא ןעװעטַאר ףרַאד עמ ,ןייז טעוװ ןייז

 ךיא לָאז סָאװ ,אלימ ...! דרעפ יד רעטנוא ךיילג ץוּפ --- ןוא ץרַאה
 --- 9 ךרעפ יד רעטנוא ןעניל וצ טוג ןעוועג רימ זיא'ס זַא ,ןעגָאז ךייא

 ןיּב ךיא טייצ לעיפיוו ,וליפא טינ קנעדעג ךיא .טשינ ךיא סייוו
 ,ןייז ןָאק סע ?ןענעלעג ןעצנַאגניא רָאנ ךיא ןיּב יצ ןוא ,ןעגעלעג

 -ענ טינ טָאה סע זַא ,רָאנ סייוו ךיא ,ןעגעלעגנ םינ רָאנ ןיּב ךיא

 רעד זיא ,ךייא ?העצרעד ךיא ?עיפיוו ,?עיפ ױזַא ןליפא טרעיוד

 ןעּבענ ןענַאטשעג ןיוש ,סע טסייה רָאסעּפָארּפ רעד ,רעקשטיטלַא
 םהיא לָאז ךיא --- ?! קישטּבולַאג, ןוא "7? עיאקַאט ָאטש , :רימ
 ךיא ,רהעגַאב ןיימ זיא סָאװ ןענָאזסױרַא ,גנידסלַא ןעלהעצרעדסיורַא
 רעד ייּב טהעטש ריבנ רעד ןֹוא .,ןעּבָאה ארומ ןייק טינ רָאנ לָאז
 ! דער ךיא ןוא ,ןעניוא עקָאסַאק יד טיס ןַא ךימ טקוק ןוא טייז

 ןיּב שיסור ףיוא ןרּבד-לעּב רעסיורג ןייק זַא ,ןעסיוו טפראד רהיא
 חֹּכ אזַא ןעּבעגעגנײרַא סיּפע טָאנ רימ טָאה לָאמ סָאד רָאנ ,טינ ךיא
 -םלַא טלהעצרעדסיוא םהיא ּבָאה ךיא ! טדערעגנ ךיז טָאה סע ןוא
 -עג םהיא בָאה ךיא .המשנ רעד ףיוא רימ ייּב זיא'ס סָאװ ,גניד

 -ַאב ַא סָאד זיא רשפא ,רָאסעּפָארּפ רעה ,ױזַא ןוא ױזַא :טנָאז
 ןיימ ןערהעקמוא ריס חילש רעד ןייז טלָאז רהיא זַא ,ךַאז עטרעש

 ןופ רימ ייּב ןעּבילּבעג זיא סָאװ ,ןהוז ןעגיצנייאנואנייא ןיימ ,דניק
 ןעטסָאק ןומ סע ,ךיא גָאז ,ביוא ןוא .רהֶאי ערעגנעל וצ םעד ,סּכעז
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 "נואפניפ ַא ,רע'אה"ףכ ןעצנַאנ ַא סנענייא ןיימ ךיא גָאמרַאפ ,טלעג

 ןצ טמוק יו ,ךיא גָאז ,רעניימ טשינ חלילח ,סע טסייה רעגיצנַאוװצ

 ,רעניצנַאװצנואפניפ ס'ּבייװ ןיימ זיא סָאד ?טלענ לעיפ ױזַא רימ

 .הרוחס ךָאנ ןיירַא טדָאטש ןיא ןערהָאפ וצ טיירנעגנָא טגיכ ,ךיא גָאז

 רעד טּפַאח ,רעגיצנַאווצנואפניפ םעד .,ךיא גָאז ,ריקפמ ךיא ןיּב

 ױזַא ...! דניק ַא ןעװעטַאר יּבַא ,לעטיילק ס'בייוו ןיימ רהָאֹי רעטונג

 ןעמוקַאּבסױרַא ליוו ןוא עטָאּפַאק יד עיליּפשעצ ןוא העג ןוא ךיא נָאז

 רָאסעּפָארּפ רעד ,רעקשטיטלַא רעד טמענ רעגיצנַאװצנואפניפ ןיימ

 ךוא "!אוװעשטינג :טנאה יד רימ ףיוא ףיורַא-טנעל ,סע טסייה

 ןעפערט ןעּבעלרעד ױזַא לָאז ךיא --- עטערַאק ןיא ןעכירק רימ טסייה

 ונ !ןעגיל ןייק טשינ ךייא גָאז ךיא יו ,ןעטנוזעג א ןהוז ןיימ

 ָאקנעדָארַאּב ?עקיציא ,חרּפּכ יד ןייז טשינ רע לָאז ,ךייַא ךיא גערפ

 ךָאד טָאה רע ?לעגָאנ ןעטסדנימ ס'רָאסעּפָארּפ ן'רַאפ ,ךיא ןיימ

 רעד ,טוג ! ךימ ךָאד רע טָאה רעסעמ ַא ןהֶא טעליוקענ רעיש ךימ

 ןוא .ןעטָארענּפָא רימ זיא'ס ,טרהיפעג ױזַא טָאה רעטשרעּביוא

 סָאװ ?ַאה ...9 טרהעקרַאפ הלילח ןעוו ,לשמ5 ,ןעוועג טלָאװ סָאװ

 | ...1 רהיא טגָאז

 טוהט לעדיא ןיימ ןוא ,עכָאטַאמוס לעקיטש א טרעוו ןָאנַאװ ןיא

 : רָאטקודנָאק םוצ ףרָאװ ַא ךיז

 ? ינדָאק ---

 .ינדָאק ---

 ,םענייק טשינ טגָאז ןוא טנוזעג טרהָאפ ןוא טנוזעג טייז ---

 ןיא זנוא ייּב ןעסיוו לָאז עמ ,טינ ליוו ךיא .,רהָאּפ ךיא ןעמעוו טימ

 ךיז טעװ עמ  .רָאסעּפָארּפ ַא טימ ןעמוקענ ןיּב ךיא זַא ,ינדָאק

 ..! ןעפיולפיונוצ

 רימ טשטעווק ןוא תודוסידוסּב לעדיא סָאד רימ וצ טכַאמ ױזַא

 .טשינ םהיא ךיא העז רהעמ ןוא --- טנַאה יד

 ייּב ןיוש ןעטלַאה רימ ןעוו ,םורַא טונימ רֶאּפ ַא ןיא טשרע

 ַא ךיז טלעסיירט רעטסנעפ ן'כרוד ךיא העזרעד ,רעטייוו ןערהָאפ

 עטגרָאזרַאפ עטערַאּבעגּפָא רֶאּפ ַא טימ סַאטנַארַאט רענידנעקניה
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 ןָא ?עדיא ןיימ טציז ,ןָאטעַאֿפ ןיא ,םהיא ןענעקַא .לעדרעּב יורג ַא טימ ןוא ךעלקעּב עטיור עגנוי טימ ,ןעלירּב טימ ,רעקשטיטלַא ןייֵַא ,רעקשטיניילק ַא טציז סאטנַארַאט ןיא .ךעלדרעפ עיורג
 .סױרַא ייז ןעגנירּפש טָא-טָא -- ןעגיוא יד ןוא ,טנייש םהיא ייּב םינּפ סָאד ןוא ,ךיז טעקצעה ןוא ןיירא ןעניוא יד ןיא ךיילג ןעקשטיטלַא םעד טקוק ,םעדָאפ ַא ףיוא יו טגנעה ,טייז ַא

 טימ טינ רהיפ ןוא הַארגָאטַאפ ןייק טינ ןיּב ךיא סָאװ ,דָאש ַא
 ,ינדָאק ןיא שטנעמ רעטסכילקילנ רעד -- שטנעמ רעכיל -קילנ א טסייה סָאװ ,ןעהעז טלעוו יד זָאל .טערטרָאּפ ַא ?עדיא ם'נופ ןעּפַאחוצּפָארַא רשוי ַא ןעוועג טלָאװ סע .טַארַאּפַא ןייק ךיז

 ,ייווצ דעמונ עטכישעג עױנע



 יירד רעמונ עטכנישעג

 שטיװָאנַארַאּב עיצנַאטס

 ,1909 רהָאי ןיא ןעּבירשעג





 יירד רעמונ עטכישעג

 .שטיװַאנַארַאב עיצנַאמס

 םינינמ רֶאֹּפ א יו רהעמ טשינ ןעוועג רימ ןענעז לָאמ סָאד

 ןָאק עמ ,סאלק רעטירד ןָאנַאװ ןיא ןעסעזעג ןענעז .רימ ןוא ןעדיא
 ,יד רָאנ ,ךילטנעגייא ,ןענעז ןעסעזעג ,טסייה סָאד .,הנחרהּב ,ןעגָאז

 ןענעז ענירעּביא יד .רעטרע טּפַאחרַאפ סנעטייצַאּב ןעּבָאה עכלעוו

 "עג ןעּבָאה ןוא ךעלטנעוונעשיווצ יד ףיוא טנהעלעגנָא ןענַאטשענ

 ,ידר טימ ךיילג סעומש ם'ניא ?ייטנָא ןייֵא ,ןענעווטסעד ןופ ,ןעמונ
 דעגידעּבעל ַא רהעז ןעוועג זיא סעומש רעד ןוא .,ןעסעזעג ןענעז סָאװ
 .ףילנהעוועג יו ..םענייאניא עֶלַא .טדערעג ןעּבָאה עלַא ..סעומש
 ,ןעפַאלשעגסיוא ךיז טָאה םלוע רעד .הירפ רעד ןיא ןעוועג זיא'ס

 ךיז טרעכיורעגנָא טוג ,ןעסיּבעגרעּביא זיא סע יוװ ,טנעוװַאדענּפָא

 -ענפיוא רהעז ,טנעלענפיוא ןעוועג זיא ןעמ ןוא ןעסָאריּפַאּפ טימ

 ןעכילטיא ,טליוו רהיא סָאװ ןופ ? סָאװ ןופ .ןעדעד וצ ףיוא ,טנעל

 ,סנידלעּפַאצ א ,סשירפ ַא סיּפע ןעלהעצרעד טלָאװעג ךיז טָאה

 ךיז טָאה סע .ןעכרָאה .ןעֶלָאז עֶלַא ,ןעהיצוצ לָאז סָאװ ,סעכלעזַא
 ןייא ףיוא םלֹוע םעד ןעטלאהוצפיוא םענייק ןעּבענעגנייַא טינ רעּבָא

 ן'פיוא ןינע ןייא ןופ ןעפָאלעגרעּבירַא ןעמ זיא טונימ עֶלַא  ,ךַאז
 .טערעג ַא ,"יַאשזָארוא , ם'נופ ,ךיז טכַאד ,ןעמ טדער טָא .ןערעדנַא
 תוכימס ַא ) רעּבירַא ןעמ זיא טָא ןוא ,רעּבָאה ףיוא ןוא ץייוו ףיוא

41 
 רישא



 םכולע-םולש : 12

 המחלמ רעד ייּב ךיז ןעטלַאהעג טשינ .המחלמ ףיוא ( ! השרּפה
 רעד וצ ךיילנ רעּבירַא-נורּפש ַא ןעמ טוהט ,טונימ ףניפ ןייק
 רעד ןיא ףרָאװ ַא ךיז ןעמ טיג עיצולָאװער רעד ןופ .עיצולָאװער

 ןיירַא אלימּב ןיוש ןעמ טלַאפ עיצוטיטסנָאק ןופ ןוא ,עיצוטיטסנָאק
 ףיוא תוריזנ עיינ ןוא תופידר ,תוחיצר יד טימ ,ןעמָארנָאּפ יד ןיא
 ןייק שינעפיול ן'טימ ,רעפרעד יד ןופ שינעּביירט ן'טימ ,ןעדיא

 עמ סָאװ ,תוינערוּפ-קעלש ןוא תורצ ענירעּביא יד טימ ,עקירעמַא
 -ָארּפסקע ,ןעצעזנָא :ןעטייצ ענעש עגיטנייה ןיא ןָא ךיז טרעה
 -שירוּפ ,ערילח ,רעננוה ,תוילּת ,עינעשזָאלָאּפ ענעיִאו ,סעיצַאירּפ
 ,..לועזַא ,שטיוועק

 "!װ-עיזיא

 טָאה רענייא ,טרָאװ עניזָאד סָאד טזָאלענסױרַא טָאה רענייא

 זיא ןָאנַאװ רעצנאג רעד ןוא --- ןעמָאנ ןעניזָאד םעד טנַאמרעד
 רעּבָא ןוא ,וועזַא לָאמ א ךָאנ ןוא ,װעזַא : טכָאקענפיוא ןערָאװעג
 .ועזַא לָאמ ַא רעדעיוו יקַאט .ןוא ,ועזַא לָאמ ַא

 ,ךייַא טרחַא סָאװ ,טנעז רהיא ,טינ ?עּביארַאפ ןייק טָאה --
 ַא !עחּפ ! װעשזַא -- ?עסיּב ַא ךיז טוהט עס  .תומהּב עלַא
 ַא ?'ועשזא סעכלעזַא זיא סָאװ ! וװעשזַא --- םארערַאט רעצנַאג
 -רָאנּבש טשינרָאנ ַא ,לונ ַא ,רוסמ א ,ךרַאּפ ַא ,שטַאגנוי ַא ,סקיג
 א טלהעצרעד ךייַא ךיא טלָאװ ,ןעטעּב ךימ טלָאז רהיא .טשינ

 ,רחיא טלָאװ ,רעקנימאק ַא ןערעזנוא ןופ יקַאט ,רוסמ ַא ןופ השעמ

 ןעגעקַא טנוה ַא זיא וועשזַא זַא ,טגָאזעג ןיילַא ,ךייַא טרהַא סָאװ

 ! םהיא

 ,ןערישזַאסַאּפ יד ןופ רענייא סיױרַא זיא ךַארּפש אזַא טימ טָא
 רעּביא ןעגנאהעג ןוא ןָאנַאװ ןיא טרָא ןייק טַאהעג טשינ ןעּבָאה סָאװ
 ןוא ּפָאק םעד סיוא-חערד ךיא .ךעלטנעוונעשיווצ יד ףיוא זנוא

 ַא ןיא ןושרַאּפ ןעטקַאּפעג ַא ךיא העזרעד ,ןעגיוא יד ףיוא-ּביוה
 ,םינּפ ןענידנעיילק ןעטיור ַא טימ ,טעקשאק ןעניד'תבש םענעדייז
 ,טסִייה סָאד .טנערָאפ ןופ ןהייצ ןהָא ןוא ןעניוא עגידנעלכיימש טימ
 ,רעּבירעד תמחמ ןוא ,םהיא ןעלהעפ ןהייצ עטשרעדעפ יד עמַאס
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 לעסיּב ַא י"דצ ַא ןוא ך"מס ַא ןוא ן"ייז א סױרַא רע טדער ,םינּפַא

 ,"ועזַא, טינ םהיא ייּב סיוא-טמוק רַאפרעד יקַאט ןוא ,גידנעפייפ

 ."וועשזַא , רָאנ

 זיא רימ .ןערָאװעג ןעלעפעג דלַאּב ןױשרַאּפ רעד טָא זיא רימ

 זנוא ןעטלַאה ןייז טימ ,ךַארּפש ןייז טימ ,טייקטיירּב ןייז ןעלעפעג

 .ןעדיא ַאזַא אנקמ ןיּב ךיא ,ּבעיל ּבָאה ךיא .תומהּב רַאפ ןעמעלַא

 טַאטסעטַא ןייַא ןעדיא רעקנימַאק ַא ןופ טבכירעגמוא ןעמוקַאּב

 יו םונימ עטשרע יד ןעּבילּבעג םלוע רעצנַאג רעד זיא ,תומהּכ ןופ

 לעפעש ַא טימ ןעסָאגענּפָא ייז טלָאװ רעצימע יו ךיילנ ,טפעלּפענ

 ךיז לעסיּב ַא ,ךיז וצ ןעמוקעג ךיג רעּבָא זיא ןעמ .,רעסַאװ טלַאק

 םוצ ןָאהטעג גָאז ַא ןוא ערעדנַא סָאד טימ סנייא טקוקעגרעּביא

 : ןעדיא רעקנימאק

 ,ךייַא רימ ןעטעּב ,ןעטעּב ךייַא ןעלָאז רימ ,טליוו רהיא---

 ךיז טָאה סָאװ ,ןעכרָאה רימ ןעלעוו ,זנוא טלהעצרעד ; יתיּתכהמ

 טהעטש יאמל רָאנ ?עקנימַאק ןיא ךייַא ייּב ןעפָארטעג סעכלעזַא

 ?ואוו ,רהיא טנָאז ,ָאטשינ ?טינ רחיא טציז סָאװ רַאפ ? רחיא

 !טרָא ןיֵא טכַאמ !ףיונוצ-קוד ַא לעסיּב ַא ךיז טוהט !{ ןעדיא

 ! ל?חומ עשז טייז
 "פיונוצ גונעג ןעסעזעג ךיוא ױזַא זיא סָאװ ,םלוע רעד ןוא

 טרָא ןייַא טכַאמ ןוא ףיונוצ-קוד ַא לעסיּב ַא ךָאנ ךיז טוחט ,טקורעג

 קעװַא ךיז טצעז דיא רעקנימַאק רעד ןוא .ןעדיא רעקנימַאק ן'רַאפ

 שמש רעד תעשּב ,תירּב ַא ףיוא אקדנס ַא יװ ) ךילטיירּב ץנַאג

 --- ( דניק סָאד ןיירַא טנָארט עמ ןוא ?רעטַאװק, : יירשעג ַא טוהט

 ןוא לעּברַא יד טעשטַאקרַאפ ,ףױרַא טעקשַאק םעד טקוררַאפ רע ןוא

 : ןושלה ֹוזּב ךַארּפש רעטיירּב ןייז טימ ןָאטּביוה

 ךיא סָאװ ,סָאד טא .ןעדיא עּבעיל עניימ ,וצ עשז טרעה ---

 ,ןומזּפ ןייק טשינ ,ןעסיוו רהיא טלָאז ,זיא ,ןעלהעצרעד ךייַא יו

 -אבּב ןייק טשינ ןוא ,ךעלכיּב יד ןופ לעכיּב ַא ןיא טנעייפ עמ סָאװ

 "רַאפ ,עטכישעג ַא זיא סָאד .טכַאנ ןייא ןיא .טנעזיוט ןופ השעמ

 ,ךייַא טרהַא סָאװ ,ןעפָאלרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ךימ רהיא טהעטש
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 סָאד טָאה ,םולשה וילע ,עטַאט ןיומ .עקנימַאק ןיא זנוא ייּב יקַאט
 ןעטַאט ןייז ןופ טכרָאהעג סָאד טָאה רע זַא ,טלהעצרעד ןיילַא רימ
 השעמ עצנַאנ יד זַא ,הרבס ַא ןיא'ס ,לָאמ לעיפיוו ןעלהעצרעד
 סָאװ ,סקנּפ ןעטלַא ןייֵא ןיא ץיגרע זנוא ייּב ןעּבירשַאּב ןעוועג זיא

 ,ןעכַאל ךייַא טגעמ רהיא ,ןערָאװעג טנערּברַאפ גנַאל ןיוש ןיא
 -רַאפ זיא סקנּפ רעד סָאװ ,הריבע ןייֵא זיא'ס זַא ,ךייַא גָאז ךיא רָאנ

 רהעז ןעּבירשַאּב ,ןעמ טגָאז ,ןעוועג זיא ןעטרָאד ,ןערָאװעגנ טנערּב
 יד ןיא ךיז ןעקורד סָאװ ,יד ןופ ערענעש ךס א ,תוישעמ ענעש
 .ןעטעזַאנ ןוא ךעלכיּב-השעמ עגיטנייה

 ,ןושארח יַאלָאקינ ימיּב ןעוועג זיא סָאד --- השעמח רוציקּב
 טסייו רהיא 4? היא טלעכיימש סָאװ טָאנג ןופ ןעטייצ יד ןיא

 ,ןעװעטַאנג טנעלפ עמ -- טסייה טָאנג ? טסייה טָאנג סָאװ ,ןעד

 טסייוו 4 ?יארטסילָאק , סעכלעזַא זיא סָאװ .?יארטסילַאק , ןעּביירט

 .ןענַאמ רָאלק ,סע טסייה ,ךייא ןעמ ףרַאד ? טינ רעדעיוו רהיא
 טלעטשעגנסיוא ןעהעטש ןעטייז עדייּב ןופ --- רָאפ ךייַא טלעטש

 ,ךרוד ךיז טרעיצַאּפש רהיא ןוא ,רעטיר ענרעזייַא טימ ןעטַאדלָאפ

 ךיא ,קירוצ ןוא ןיה גיצנַאװצ ןוא עכילטע לָאמ ַא ,ךייַא טרהַא סָאװ

 ךייַא טָאה עמַאמס יד יו ,רעטעקַאנ ַא ,דובּכ רעייא רעּביא טעּב
 ןָאהטעג ךייַא טָאה יּבר רעד סָאװ ,סָאד ךייא טוהט עמ ןוא ,טַאהענ
 טסייוו ...ןענרעל טלָאװעג טינ טָאה רהיא סָאװ ,רַאֿפרעד רדח ןיא
 טנָאק דניצַא ?"יָארטסילָאק ןעּביירט , ןופ םעט םעד ןיוש רהיא

 .רעטייוו ןעכרָאה רהיא
 ם'נופ ןָא טמוק סע .השעמ ַא ךיז טפערט --- םויח יהיו

 -ַאנרעּבוג ןעוועג טלָאמעד זיא וָאקישטליסַאװ --- רָאטַאנרעּבונ
 .עקוויק ןעמָאנ ן'טימ ןעדיא א םענייא ןעװעטָאנג לָאז עמ --- ,רָאט
 -רַאפ סעכלעזַא רע טָאה סָאװ ןוא ,עקוויק רעד טָא ןעוועג זיא רעוו
 עבטּב זַא ,הרבס ַא .ןעגָאז טינ טַארוקַא ךייא ךיא ןָאק --- טגידניז
 ניטכיזנא-ניאזא טינ רָאג סיּפע ,רעקנעש ַא דיא ַא ןעוועג רע זיא
 .וצרעד רענעסעזרַאפ ַא ,רֹוחֹּב רעטלַא ןייֵא ךָאנ ןוא ,לעשטנעמ
 -גייא ךיז טדערעצ רע ןוא ,ןיז א ןעּבעגניירַא טָאנ םהיא ףרַאדַאּב
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 ןעגעוו ,ןעזעוועג סָאד זיא גָאטנוז ,סנעש ןיא םייוג יד טימ ֿפָאמ

 ,טרָאװ ַא רַאפ טרָאװ ַא -- "נָאּב שַאװ ,גָאּב שַאנ, .ןעכַאז-טָאג

 עמ ןוא ווַאטסירּפ ן'טימ עטסָארַאטס םעד טכַארּבעגּפָארַא טָאה עמ

 וד ,עשז םענ  .לָאקָאטַארּפ ַא ,ךייַא טרהא סָאװ ,טכַאמעג טָאה

 ןערעװ םעוװ ,ןעפנָארּב רעמע ןייֵַא קעװַא-לעטש ,רענייא רעקנעש

 ןייז םינ טמענ עקויק !ןיינה :רע גָאז !לָאקָאטָארּפ סיוא

 סָאװ .תורצ יד וצ ךייא ןשקע ןייַא ךָאנ זיא רע ."קירוצ טרָאװ

 םּתסה ןס םהיא םעװ עמ ,טניימעג טָאה רע 4 טניימעג רע טָאה

 ךיז טעװ רעוו ,גָאט ןעטוג ַא ןוא ,לערעיירד ַא טימ ןעפָארטשּפָא

 ןעמ לָאז טרָאװ שיראנ ַאזַא רַאפ זַא ,טּפשמס ַאזַא ףיוא ןעטכיר ןהעג

 טָאה עמ ,השעמה רוציקּב ?"יָארטסילָאק , ןעשטנעמ ַא ןעביירט

 -נייַא ,ךייַא טרהַא סָאװ ,םחיא טָאה עמ ןוא ריחּב םעד טפאהעגפיוא

 הליחמ ןעלהעצּפָא םהיא טעװ עמ זיּב ,ןײרַא אידג-דח ןיא טצעזענ

 טָאה טָאג יװ ױזַא ,דַארַאּפ ןעצנַאנ ן'טימ ץימש גיצנַאװצ-ןוא-ףניפ

 .ןעטָאבעג

 -ּפִא ךיז טָאה'ס סָאװ ,אמּתסמ ךָאד רהיא טהעטשרַאפ ,אלימ

 .חׁשֲעַמ ַאזַא טרעהרעד טָאה עמ זַא ,עקנימַאק ןיא זנוא ייּב ןָאהמעג

 ןוא ,טכַאנייּב אקוד ? קילגמואהנדַאזַא ןעפערט ךיז ףרַאד ןעוו ןוא

 רעד ןיא ןענַאטשעגפיוא ןזיא ןעמ זַא ,ױזַא .תּבש ןענעקַא אקוד

 טצעזעגנייַא טָאה עמ ,, :וקעציו ַא --- ?להוש ןיא ןעמוקעג ןוא הירפ

 ..+ טָאננ; ..."!טָאנג טּפשמ'עג םהיא טָאה עמ, .."! ןעקוויק

 ...?טרָאװ א רַאפ ,טײקשירַאנ ַא ראפ , ..."? ןעוו רַאפ ? סָאװ רַאפ ,

 סו גנוצ עגנַאל ַא טָאה דיא ַא .??ונלּב רעסָאװ, ..."לוּבלּב א,

 ..!טָאנג שטייטס ?טָאנג רעּבָא ,גנוצ עננַאל א לָאמ ןהעצכא

 ,ןערעזנוא ?ןעדיא או ןעװעטָאנג טעװ עמ ,טסייה סָאװ

 ..."! ? רעקנימאק

 ןעצנַאנ םעד פעסעק ַא ןיא יו ,טכַאקעג סָאד טָאה ױזַא טָא |

 ןעמ זיא ,הלדבה ךָאנ ,סטכַאניוצ-תּבש .,סטכאניוצ-תּבש זיּב ,תּבש

 ָאריּפַאש לעסינ ּבר ) ןעדייז ןיימ וצ דלַאװג א טימ ןעלַאפעגניירַא

 גייווש סָאװ ,לעסינ ּבר ,שטייטס,  :(ןעפורעג םהיא ןעמ טָאה
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 ןעסיימש לָאז עמ ,ךאז אזַא ןעזָאלרעד סָאד רהיא טנַאק יו ? רהיא
 ...} ? רעקנימַאק ַא ,ןערעזנוא ,ןעדיא ַא

 ןעפָאלעג סָאד ןעמ זיא סָאװ ,ןעגערפ אמּתסמ ךָאד רהיא טעוו
 עדייז ןיימ זַא ,ןעגָאז ךייַא ךיא ףרַאדַאּב ? ןעדייז ןיימ וצ דָארג
 ךיא לייוו טשינ -- ןעוועג זיא ( ןדעדנ ןעגיטכיל ַא ןעּבָאה לאז }
 ,רעטסנעש רעד ,רעטסערג רעד --- ןעמהירַאּב ךייַא רַאפ ָאד ךימ ליוו
 ןוא ,טדָאטש ןיא תיּבה-לעּב רעטסמענרָאפ רעד ,רעטסכייר רעד

 .וצרעד שטנעמּפָאק רעסיורג ַא יקַאט ןוא ,עװטסלַאשטַאנ ייּב בושח
 -ַאּפשעגכרוד עקנילָאװַאּפ ךיז רע טָאה ,דלַאװג םעד טרעהעגנסיוא
 טָאה עבט ַאזַא) ּבוטש ן'רעּביא קירוצ ןוא ןיה לָאמ עכילטע טרעיצ
 רעד טלהעצרעד -- ןעטכַארט סיּפע טנעלפ רע זַא :טַאהעג רע
 ןערעיצַאּפשמורא טאהעג בעיל רע טָאה --- ,םולשה וילע ,עטַאט
 טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה םעדכָאנ .( קירוצ ןוא ןיה לָאמ עכילטע

 ךָאנ טלָאז רהיא .םייהַא ס'טהעג ! רעדניק , : ןָאהטענ גָאז ַא ןוא

 ןיא ;טכער ןייז ,םשה הצרי םא ,טעװ סע .ןעּבָאה טינ םירוסי ןייק

 טאהעג טינ רעהַא זיּב ,טָאנ ןעקנַאד ,ךָאנ רימ ןעּבָאה עקנימַאק

 ךיוא רעטייוו ,ףליה ס'טָאנ טימ ,ןעלעוו רימ ןוא ,םענעסימשעג ןייק
 ... ןעּבָאה טינ

 ,טגָאזעג ,םולשה וילע ,עדייז ןיימ ייז טָאה רעטרעוו יד טימ טָא
 ,טנָאז ָאריּפַאש לעסינ ּבר זַא ,טסואווענ ןעמ טָאה טדָאטש ןיא ןוא

 ןוא סָאװ ןוא ױזַא יו : היא ייּב ןענערפרעּביא .טגָאזעג זיא

 טהעטשרַאפ ,דיננ ַא דיא א .טַָאהעג טנייפ רע טָאה סָאד -- ? ןעוו

 -רעד שטנעמּפָאק ַא ןוא ,עוטסלַאשטַאנ ייּב ףיקּת ַא ןוא ,ךימ רהיא

 טלָאז סָאװ ןוא .ץרא-ךרד ןעמ טָאה ןעשטנעמ ַאזַא רַאפ --- וצ

 .ןעוועג זיא ױזַא ,טנָאזעג טָאה עדייז רעד יוו ױזַא --- ? ןערעלק רהיא

 ,רעטייוו ןעכרָאה רהיא טעוו ?ןעווענ זיא עשז סָאװ

 טנאּפשעג גונעג ןיוש זיא ןָאנַאװ ןיא םלוע רעד זַא ,ןעהעזרעד

 -נימַאק רעד ךיז טָאה ,רעטייוו ןייז טעוו סָאװ ,ןעכרָאה ליוו עמ ןוא

 -רָאּפ ןעסיורג ַא ענעשעק ןופ ןעמונעגנסיורַא ,טלעטשענּפָא דיא רעק

 טימ עכילטע ,סָאריּפַאּפ ַא טהערדענפיונוצ עקנילָאװַאּפ ןוא קַאנַאט
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 בושח ַאזַא .רעייפ ןעּבעג םהיא ןָאהטעג ףרָאוװ ַא ךיז ןעּבָאה לָאמ ַא

 "רַאפ טָאה רע יו ,םעדכָאנ .,ןָאגַאװ ןיא דיא רעד טָא ןערָאװעג זיא

 ןעמונעג ךיז רע טָאה ,סָאריּפַאּפ ן'טימ ךיז ןעגיוצרַאפ ןוא טרעכיור|

 .טייקשירפ רהעמ טימ עטכישענ רעד וצ

 .ףיוא טוהט םכח ַא דיא ַא סָאװ ,ןעכרָאה רהיא טעוװו דניצַא ---

 ךיז זיא רע .הכרבל קידצ רכז ,םעניימ ןעדייז םעד יקַאט ןיימ ךיא

 םימ ּפָאטרער רע :ונייהד .טייקניניילק ַא ּפָא-טוחט ןוא בשיימ

 ףיוא לָאז ,סע טסייה עקוויק ,רע'טּפשמ'רַאפ רעד זַא ,עװטסלַאשטַאנ

 ,קעװַא-ּברַאטש ַא ןעּבעג ןוא ,ךייַא טרהַא סָאװ ,ןעמענ עלעקטונימ א

 רהיא ?ןָא ךימ רהיא טקוק סָאװ ...גידנעציז עמרוט ןיא יקַאט

 הלילח םהיא טָאה עמ ,ארומ טָאה רהיא יצ ?טינ טהעטשראפ

 סָאװ .םינ ןעמ ט'מס זנוא ייַּב ,טינ ךייא טקערש ?ט'מס'עג

 טָאה עמ .רענעש ךס ַא טייּברַאענּפָא סָאד טָאה עמ ?ןעד עשז

 ןעפָאלש ןענעל ךיז לָאז רע'טּפשמ'ראפ רעד זַא ,ױזַא טכַאמענּפָא

 לָאז ,הירפ רעד ןיא ןהעטשפיוא טעװ רע זַא ןוא ,קרַאטש ןוא טנוזעג

 ?טעייקעצ ןיוש רהיא טָאה ...רענעּברָאטשעג ַא ןהעטשפיוא רע

 רהיא ,ןײרַא ליומ ןיא רעגניפ א ןענעלניירַא וקַאט ךייַא ףרַאד עמ יצ

 ? ןעסייּבּפָא םהיא טָאז

 ןופ חילש ַא ןהענ וצ טמוק הירפ רעד ןיא לָאמנייא .חוה ךּכ

 יו ױזַא ,ןכּב רׁשאֹּב : ןעדייז ןיימ וצ רעיּפַאּפ ַא טימ עמרוט רעד

 ןעמָאנ ן'טימ דיא ַא עמרוט ןיא טכַאנ עגיטנייה ןעּברָאטשעג זיא'ס

 ןיא יאּבנ ןיא ןושארו ׁשאַר זיא עדייז ןיימ יװ ױזַא ןוא ,עקוויק

 "עג םעד לָאז עמ ,סע טסייה ,ןעהעז ןעמ לָאז ןּכ לע ,אשידק | הרבח

 ...לארשי-רבק וצ ,סע טסייח ,םהיא ןעגנערּב ,ןעמענוצ םענעּברָאטש

 טָאה ?טוג ָאיֵא ?טייּברַא לעקיטש סָאד ףיוא רהיא טנָאז סָאװ

 עס יו ,סע ךיז טוהט ךיג ױזַא טינ .טינ ךיז טהערפ .טייצ עשז

 טַאלג סיּפע טשינ זיא סָאד זַא ,טשינ רָאנ טסעגרַאֿפ ,ךיז טדער

 סיּפע טשימענניירא ךָאד זיא ָאד .,ןעּברָאטשעג זיא דיא ַא ױזַא

 ..1 4? עלעטרעוו ַא ...טָאנג .,.רָאטַאנרעּבוג ...ּפענק עקסטַאדלָאס

 -לַאּפ טינ םהיא לָאז עמ ,ןעהעז טפרַאדַאּב ןעמ טָאה ,המכח תישאר
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 םוצ ,ךילנהעוועג ,ןעמוקנָא טפרַאדַאּב ןעמ טָאה וצרעד .ןעסעמ
 רעיּפַאּפ א ןעּבענסױרַא ,סע טסייה ,לָאז רעטקָאד רעד זַא ,רעטקָאד
 ן'בָאנ דימו פֹּכיּת רטפנ םעד ןעוועג קדוּב טָאה רע זַא ,םותחו בותּכ
 -צרַאה ןופ ןערָאװעג רטפנ זיא רטפנ רעד זַא ,טניפעג רע ןוא טדיוט
 טימ ךיוא ...טכַאדעג ָאד טינ ,עיצקעלּפָאּפַא ןימ אזא ,שינעּפָאלק

 ןעלָאז עֶלַא ,טסעומשענּפָא ןעמ טָאה עװטסלַאשטַאנ רעגירעביא רעד
 ,גיטרַאפ ןוא --- רעיּפַאּפ ןעגיזָאד ן'פיוא רעטנוא-ביירש ַא ןעּבעג ךיז
 .עקוויק ןעּברָאטשעג ,עקוויק סיוא

 רהיא טגעמ --- טדָאטש רעד טסָאקעגּפָא טָאה סָאד סָאװ ,אלימ |
 רעמָאט .שרוח ןעדעי ןענעידרַאפ ןעשטניוו ןָאנאװ ןיא ָאד עלַא ךיז
 ץלַא ןוא .ףתוש ַא רַאפ ךייַא וצ וצ ךיא העטש ,ארומ רהיא טָאה

 ךיז ןעמ טָאה ןעדייז ןיימ ףיוא .םולשה וילע ,עדייז רעד ? רעוו
 רהיא טהעטשראפ ,טײּברַאעגּפָא סָאד טָאה רע ,ןעזָאלרַאפ טנַאקעג

 .םורַא ןוא םורַא ,טָאלנ ןוא גיכעלייק ןוא גיצנוק ןוא גיד'לכש ,ךימ
 טישמש יד ןעמוקעג ןענעז ,טכַאנרַאפ םורַא ,םויה ותואּב יקַאט ןוא
 -ענ ןייפ ץנַאנ םהיא טָאה עמ ןוא הטמ רעד טימ אשידק הרבח ןופ
 ןענָארטעגקעװַא םהיא טָאה עמ ןוא ,ןנימ-רּב םענעש םעד ,ןעמונ
 סָאד ,דובּכ סיורג טימ טרָא ןענילייה ן'פיוא הליחמ עמרוט רעד ןֹופ

 ןוא ,הטמ רעד ךָאנ ןעגנַאנעגכַאנ ןענעז ןעטאדלָאס רָאַּפ ַא ,טסייה

 עקוויק רעד טָא ,ךייא ניוט סָאװ .טדָאטש עצנַאנ יד -- ןעטניה

 ןעמ זַא ןוא .טכירעג טשינ לָאמנייק יאדוַא היול ַאזַא ףיוא ךיז טָאה

 ןעטאדלָאס יד ןעמ טָאה ,טרָא ןענילייה ןופ רעיוט םוצ ןעמוקענ זיא

 -רֹּב םעד ןיא ,ןעפנָארּב קנורט ענעש וצ ,ךייַא טרחַא סָאװ ,ןעּבענעג
 ןיוש זיא טרָאד ןוא ,ןײרַא ףיוה ןיא ןעגָארטעגנײרַא ןעמ טָאה ןנימ
 םהיא ךייא ףור ךיא ) הלנעילעּב רעד ןועמש טיירנענוצ ןענַאטשעג
 ( טלהעצרעד רימ טָאה ,םולשה וילע ,עטָאט ןיימ יו ,ןעמָאנ םיייּב ןָא

 ןהָאה רעד רעדייא ךָאנ ןוא ,םיסוס ענידנענערּב עטונ רעיפ טימ

 טרהַא סָאװ ,ןעוועג ןנימירּב רעזניא ןיוש זיא ,ןָאהטענ הערק ַא טָאה
 ןיא קעװַא זיא ןוא ,עקטַאנָאר טייז רענעי ףיוא טייוו-טעה ,ךייַא
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 --- ןעטרָאד ןופ ןוא ,ליווידַאר ןייק ךיילג רעניד'?זמ ַא העש רעטונ ַא

 .דָארּב ןייק ,ויט-ויט ,ץינערנ רעד רעּביא

 ןועמש זיּב ןַא ,אמּתסמ ןיילַא ןיוש רהיא טהעטשרַאפ סָאד

 טדָאטש יד זיא ,ליווידַאר ןופ קירוצ ןעמוקעג טינ זיא חלנע-כעּב רעד

 -- םלֹוּכ לעו ןוא .ןעגנַאנעגמורא ןעמ זיא ּפעק ןהֶא ,ןעפָאלשעג טינ

 רעמָאט ,השעמ ַא ףיוא אישק א םורָאװ .םולשה וילע ,עדייז רעד

 ןעקוויק ,ןנימ-רּב םענעש םעד ,ץינערג רעד ייּב םהיא ןעמ טּפאח

 ַא ,ןעגידעבעל ַא ןערהיפ וצ םהיא טגנערּב עמ ןוא ,סע טסייה

 לכה ךס טדָאטש עצנַאנ ַא קעװַא ךָאד טהעג טלָאמעד ,ןעטנוזעג

 -לעּב רעד ןועמש ,ןעֿפלָאהעג טָאה טָאג זַא ,רעּבָא רַאפרעד ..ריביס

 ענידנענערּב ענייז טימ ליױוידַאר ןופ קירוצ םולשּב ןעמוקעג זיא הלגע

 -עג ,לעווירּב א ןעקוויק ןופ ןערהיפ וצ טכַארּבעג טָאה ןוא םיסוס

 עידוהל י ּתש ק ּב , :טנַאה רענעגייא ןייז טימ ןעּבירש

 לעטדעטש ןיא ןערָאוװעג זא-- ,"דָארּב ןיאןיּב ךיא זַא

 ןעדייז ןיימ ייּב יקַאט ,הדועס ַא טכַאמעג טָאה עמ ! החמשו ןושש

 רעד ןופ לעטירטָאמס םעד ןעפור טקישעג טָאה עמ ןוא ,ּבוטש ןיא

 רעגירעּביא רעד טימ ,רעטקָאד ן'טימ ,ווַאטסירּפ ן'טימ ,עמרוט

 ,טלעיּפשעג ןעּבָאה רמזיילּכ ,טעילוהעג טָאה עמ ןוא ,עוטסלַאשטַאנ

 רעד ןופ לעטירטָאמס רעד זַא ,ט'רוּכש'עגנָא ױזַא ךיז טָאה עמ ןוא

 ןעדייז ןיימ טימ טשוקעג קרַאטש ,ךייַא טרהַא סָאװ ,ךיז טָאה עמרוט

 ווַאטסירּפ רעד ןוא ,לָאמ ןהעצ רשפא החּפשמ רעצנַאג רעד טימ ןוא

 םייּב ,םינוּתחּת ןהֶא ,הליחמ ,ןיוש גָאטרַאפ םורָא ,טצנאטעג טָאה

 -עגסיוא !םייובש ןוידּפ --- טייקגיניילק ַא .ךַאד ן'פיוא ןעדייז

 עשז טָאה ?ָאיֵא ?טוג ךָאד זיא !ץימש ןיפ ןעדיא ַא טזייל

 יד ןָא םשרע ךיז טּבױח ָאד טָא --- ,ןעדיא עּבעי עניימ ,טייצ

 ְךייֵא ךיא לעװ ,רעטייוו ןעכרָאה טליוו רהיא בוא .הנותח עטכער

 עיצנַאטס רעד ּףיוא ָאד טָא .ןעטרַאװ"וצ רימ עלייוו ןייא ןעטעּב

 ן'טימ ןוהט סעומש ַא ,עלעקטונימ א ףיוא ןעכירקּפָארַא ךיא זומ

 ןעּבָאה לעיפיוו ,טַארוקַא ןעגָאז רימ לָאז רע ,עיצנַאטס טינלַאשטאנ

 ךיא רהָאּפ ןערהָאפ ,טסייה סָאד .שטיװָאנַארַאּב ןייק ךָאנ רימ
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 ןעּפַאח ןוא ןענײטשּפֶא ךיא זומ שטיוװָאנַארַאּב ןיא רָאנ ,רעטייוו
 ...דזעיִאּפ רעדנַא ןייַא

 ןױשרַאּפ רעקנימַאק רעד ,ןעטרַאװ ןומ עמ .טשינ טפלעה
 ,שטיװָאנַארַאּב חּככ "עיצנַאטס קינלַאשטַאנ, ן'טימ ןעדער טהעג
 םעד ןעגעו רעביא-סעומש ַא ךיז טוחט ?ייוורעד םלוע רעד ןוא
 : עטכישעג רעקנימאק רעד טימ ןעדיא רעקנימַאק

 ?לעדיא סָאד ךייא טלעפעג --

 .לעדיא ליואוו ַא --

 ,סגידרעדָאי ַא --

 .,רער ךיז ןיא טָאה --

 .ןעקיּפ טשינ גנוצ יד ---

 ? השעמ יד ןוא ---

 .השעמ ענעש א --

 .עצרוק ַא רָאנ --

 ךיז טָאה ייז ייּב זַא ,ןענָאז סָאװ ,עכלעזַא ךיז ןעניפעג ,בגַא
 אזַא טקנוּפ אקוד טינ ,טסייה סָאד .עטכישעג אזַא ןעפָארטעג ךיוא
 ןעכילטיא תמחמ ןוא ,ןפוא םעד ףיוא יו סיּפע ומּכ רָאנ ,עטכישעג
 ַא ןָאנַאװ ןיא טרעוװ ,עטכישעג ןייז ןעלהעצרעד רהעז ךיז טליוז
 זַא ןוא ,דיא רעקנימַאק רעד ןײרַא-טמוק סע זיּב .דירי לעקיטש
 ןעראּפש עלַא ןוא ,?יטש טרעוו ,דיא רעקנימַאק רעד ןיירַא-טמוק סע
 עטכישעג רעקנימַאק יד טכרָאה עמ ןוא ,טנַאװ א יו ,ףיונוצ ךיז
 ,חמ טימ ןוא ּפָאק טימ

 ףורּב ,ט'רטּפ'עג ןיֹוש רימ ןעּבָאה ? רימ ןעטלאה עשז אוו ---
 ?רהיא טניימ ױזַא ? ָאיַא .עקוויק טסייה סָאװ ,ןעדיא ַא ,םשה
 בלַאה ַא קעװַא-טחעג סע .,ןעדיא עּבעיל עניימ ,תועט ַא רהיא טָאה
 ךיז זיא ,טַארוקַא ןעגָאז טינ ךייא לעװ ךיא ,רהָאי ַא רעדָא רהָאי
 טרהַא סָאװ ,ןיײרַא-טקיש ןוא ,עקוויק טסייה סָאװ ,דיא ַא בשיימ
 ,תישאר, :ןעמָאנ ס'נעדייז ןיימ ףיוא יקַאט ,לעווירּב ַא ,ךייא
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 ּבעג ,טנוזעג ,םשה ךורּב ,ןיּב ךיא זַא ,עידוהל יּתשִקּב ,רע טּביירש

 ןיּב ,רע טּביירש ,תינשהו .ןערעה וצ ךייַא ןופ עכילמענ סָאד טָאג

 ץכעוהט םוש ןהָא ןוא המשנ רעד ייּב ןעשָארנ ַא ןהֶא ןעּבילּבעג ךיא

 ןיימ טינ ןעהעטשרַאפ ייז .ןעשטייד ןעשיווצ ,טרָא דמערפ ַא ןיא

 וצ ואו ווא .ןושל רעייז טינ העטשראפ ךיא ןוא ,ךַארּפש

 טּביירש ,ןּכ לע .ּברַאטש ןוא ךיז געל שטָאח ,ָאטינ זיא ןענעידרַאפ

 םהיא לָאז עמ ?םכח ַא טהעטשרַאפ רהיא ". חופש יּתשקּב ,רע

 ,טכאלעגסיוא טוג םּתסה ןמ ךיז ןעמ טָאה ! טלעג ,סע טסייה ,ןעקיש

 ןוא םיקלח ןהעצ הוא ,לעווירּב סָאד ,ךייַא טרהַא סָאװ ,ןעסירעצ

 ןָא-טמוק ,ןעכָאװ יירד ןייק קעװַא טינ טהעג .השעמ יר ןעסעגרַאפ

 ,סע טסייה ןעקוויק ןופ ,ןנימ-רּב ם'נופ רעדעיװ ,לעווירּב א רעדעיוו

 ,"עידוהל יּתשקּב , רעדעיוו ןוא ,ןעמָאנ ס'נעדייז ן'פיוא רעדעיו ןוא

 יּתשִקּב  רעגיזָאד רעד רָאנ ,"חולשל יּתשקּב, לָאמ ַא רעדעיוו ןוא

 טָאה סָאװ ,רע טּביירש ,שטייטס, : תונעט עצנַאג טימ --- "חולשכ

 ןיוש ,רע טגָאז ,םהיא ןעמ טלָאװ יּב-ייחענ ?םהיא וצ טַאהענ ןעמ

 גנַאל ןיוש ,רע טגָאז ,ךיז ןעטלָאװ ץימש יד .ןעסימשענּפָא רעסעּב

 ,רעהירפ יו ,הסנרּפ ןייז ייּב ןעּבילּבעג ךיז טלָאװ רע ןוא ,טלייהרַאפ

 גנַאלש-ןוא-גנילש ןעשטייד יד ןעשיווצ ,רע טגָאז ,ןהעגמורַא טינ

 ...רעגנוה רַאפ ןערעוו ןעלָאװשעג ןוא

 ,םולשה וילע ,עדייז רעד טָאה ,לעווירּב ןיפ אזא ןעמוקַאּב

 ךיא ַא ?ןעמ טוהט סָאװ, :טדָאטש יר ךיז וצ ןעפור טקישעג

 ּבר זַא ןוא ..."ןעקיש סיִּפע םהיא זומ עמ .רעננוה ןופ טּבראטש

 ךיז ןעמ טָאה ...ןייז טינ ריזח ןייק ןעמ ןָאק ,טנָאז ָאריּפַאש לעסינ

 רעד ןעּבעגעג טָאה ןעמעלַא ןופ רהעמ ) טגעלעגפיונוצ ןייפ ץנַאנ

 ,םהיא טָאה עמ ןוא ( ?טינ ָאד רהיא טהעטשראפ סָאװ ,ןיילַא עדייז

 רעדעיוװ ןוא --- טלעג לעסיּב ַא טקישעגסױרַא ,ךייַא טרהַא סָאװ

 ןעסייהעג טָאה סָאװ ,דיא ַא לָאמַא ןעוועג זיא'ס זַא ,ןעסעגרַאפ

 | - .עקוויק

 ,ךימ רהיא טהעטשרַאּפ ,ןעסעגרַאפ ט י נ טָאה רעּבָא עקוויק

 סעװַא טהעג סע .עקנימַאק טסייה סָאװ ,טדָאטש ַא ָאד זיא'ס זַא
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 ןעגָאז טינ ךייא לעוו ךיא ,רהָאֹי א רעדָא ,רחָאי ּבלַאה ַא רעדעיוו
 ? לעווירּב ַא רעדעיוו םהיא ןופ ,רהיא טניימ ,ןָא טינ טמוק ,טַארוקַא
 /?עידוהל יּתשִקּב , רעדעיװ ןוא ,ןעמָאנ ס'נעדייז |'פיוא רעדעיוװ ןוא
 -לזמ ַא טימ טָאג ןעקנַאד ןיוש ,"חולשל יּתְשקּב לָאמ ַא רעדעיוו ןוא
 רע יו ױזַא --- ,?עווירּב ןיא רע טּביירש -- ,ןכּב רשאֹּב, .בוט
 ַא ,הלּכ עליואוו ַא רהעז טמענ ,ןערָאװעג ןתח א גנַאל טינ ןיא
 ,"חולשל יּתשִקּב, ןּכ לע ,החּפשמ רענעש ַא ןופ ןוא דניק א ס'נעטַאט
 סָאװ ,שינייר טרעדנוח ייווצ ןעקישוצ ,םע טסייה ,םהיא ןעמ לָאז
 ךודיש רעד זיא ,רע טגָאז ,טינַא ,ןדנ ןעגעלנייַא טגָאזעגוצ טָאה רע
 עקוויק ?קילנמוא םעד ףיוא רחיא טגָאז סָאװ ..."טינ ךודיש ןייק
 ךיז טָאה עמ ,ךייַא גוט סָאװ !  הלּכ ַא ןהֶא ןעּביילב הלילח טעוװ
 טיפע טימ יו ,עקנימַאק רעביא ןעגָארטעגמורא לעווירב ן'טימ
 יר ייּב ןעטלאהעג שממ ךיז ,טכַאלעג טָאה םלוע רעד ןוא ,סטכער
 .."ןנוא בוט-לזמ , : טרָאטש ןיא ןעוועג זיא אלולטו אכוח .ןעטייז
 שינייר טרעדנוה ייווצ ? טרעהעג, ..."ןערָאװעג ןתח ַא זיא עקוויק,
 .."אח- אח- ַאח, .."דניק א ס'נעטַאט ַא, ..."ןדנ

 םורָאװ ,טרעיודעג טשינ גנַאל רעּבָא טָאה ַאח - אח -ַאח רעד
 ,לעווירּב ַא ,ךייא טרחַא סָאװ ,ןָא-טמוק םורַא ןעכָאװ רַאּפ ַא ןיא
 יּתשקּב , ַא ןֹהֶא ןיוש ,ןעדייז םוצ רעדעיוװ ןוא ,םהיא ןופ רעדעיוו
 טרעדנואו סע, ,ןיילַא "חולשל יּתְשִקּב , ַא טימ רָאנ ,"עידוחל
 יד טקישעגסיױרַא טינ ךָאנ םהיא טָאה עמ סָאװ ,רע טּביירש ,םהיא
 רעמָאט .ןענעלנייַא טגָאזעגוצ טָאה רע סָאװ ,שינייר טרעדנוה ייווצ
 טרעדנוה ייווצ יד דלַאּב ,רע טגָאז ,סױרַא טינ םהיא .ןעמ טקיש
 ,רעּביא םהיא טּביילּב ןויזב ראפ ןוא ,ןתֶח סיוא רע טרעוו ,שינייר
 רעדָא ,ךייט ןיא ךיז ןעקנירטרעד רעדָא :ךז ןייא רָאנ ,רע טגָאז
 ..."עקנימאק ןייק ,םייהַא לעשטייּב ן'טימ ןערהָאפ וצ ןעמוק

 טרהַא סָאװ ,םלוע םעד ןיירַא ןענעז רעטרעוו עטצעל עגיזָאד יד
 ןוא ,ןעכַאל וצ טרעהעגפיוא טָאה עמ ןוא ,ןירַא זָאנ ןיא ,ךייַא
 ןופ חפיסא ןייַא ןעדייז םייּב ןעוועג זיא טכַאנרעדפיוא ןעּבלעז םעד
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 זַא ,ןעבילּבעג זיא'ס ןוא ,טדָאטש ןיא םיתביילעב עטסמענרָאפ יד

 יד ןעמענ ןעלָאז ,םכותּב עדייז רעד ןוא ,ןעדיא ענעש עכילטע

 -פיונוצ ןוא טדָאטש רעד רעּביא ךיז ןעזָאל הליחמ ןוא סעליישטעפ

 טָאה ?טַאהעג ןעמ טָאה הרירּב א .ןדנ ןעגעוו ס'עקוויק ןופ ןעכַאמ

 -לזמ ַא ןעּביירשנָא טזומעג ךָאנ םהיא טָאה עמ .טינ םירוסי ןייק

 רעגיד'לזמ א ןיא ןייז לָאז'ס ,ןתח םעד ןעוועשטניוו-וצ ןוא ךיוא בוט

 ןוא דובּכ ןיא ןוא רשוע ןיא ןערעטלע רהיא טימ ךיז לָאז רע ,העש

 -ערעג ןעמ טָאה סָאװ ךילטנייוועג יוװ ,רעדניק-סדניק ןעבעלרעד

 םעד ןעהערדרַאפ םהיא סָאד טעוװ ,ןעּבַָאה הנותח טעװ רע ? טנעכ

 ףיוא עקנימַאק ַא ָאד זיא'ס זַא ,ןעסעגרַאפ אלימב רע טעוװ ,ּפָאק

 טינ זיא'ס .הּברדַא ?סָאװ ?רעוו -- ףוס םוצ .טלעוו רעד

 ךייֵא לעוװ ךיא -- רהָאי ַא רעדָא ,רהָאי לאה ןייק ןעגנַאנעגקעװַא

 רעדעיוו םהיא ןופ ,רהיא טניימ ,ןָא טינ טמוק --- ,טַארוקַא ןעגָאז טינ

 יו ױזַא ,ןכֹּב רשאֹּבה ? רעטייוו זיא סָאװ ?לעווירב ַא לָאמ ַא

 טָאג ,ןעפַארטעג אקוד טָאה ןוא ,רע טּביירש ,טַאהעג הנותח טָאה רע

 רעדניק עשיריא עלַא ףיוא לעּבייוו ַא ,רע גָאז ,טקישעגוצ םהיא טָאה

 ,רע טגָאז ,תולעמ עלַא טימ 4 עד סָאװ רָאנ .ןערָאװעג טגָאזעג

 ַא .הרּפּכ יד ןייז רע געמ --- ןעטַאט ַא יז טָאה  .ןייז טינ ןָאס

 טָאה רע ..םידנַאּב רע'תמא ןייא ,רעלדניווש א ,רעהערד ַא ,רענניל

 ןוא שינייר טרעדנוה ייווצ יד םהיא ייּב ,רע טביירש ,טראנעגסיוא

 ,ןֹּכ לע .סָאג רעד ףיוא ּבייוו ן'טימ ןעּבירטענסיױרַא םהיא טָאה

 -סיױרַא ,סע טסייה ,םהיא ןעמ לָאז --- "חולשל יּתְשֹקּב , ,רע טּביירש

 ,רע טגָאז ,טינַא .שינייר טרעדנוח ייווצ ערעדנַא רימו ףֹּכיּת ןעקיש

 ןיא רענידעּבעל ַא ךיז ןעפרַאװנײרַא ןעמענ רעדָא סיוא םהיא טמוק

 ....לעשטייּב ן'טימ םייהַא קירוצ ןערהָאפ וצ ןעמוק רעדָא ,ןיירא'ךייט

 ףיוא טינ יקַאט ןעסָארדרַאפ טדָאטש רעד ןיוש טָאה סָאד

 יקַאט סיּפע ןיוש ךָאד זיא סָאד --- ? ןדנ לָאמ ייווצ .סעווָאטַאק

 ףעירּב ןייז ףיוא םהיא לָאז עמ ,ןעּבילּבעג זיא'ס ןוא !ךרַאּפ השעמ

 ּפָא-טרַאװ ןוא עקוויק בשיימ ךיז זיא .טשינרָאג ןערעפטנע טשינ

 רעדעיוװ ,ךייַא טרהַא סָאװ ,ןיירש-טקיש ןוא יירד רערָא ייווצ ךָאװ ַא
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 ,ױזַא ןוא ױזַא, :ןעמָאנ ס'נעדייז ןיימ ףיוא ץלַא ןוא ,העירּב ַא
 יד סיױרַא טינ םהיא ןעמ טקיש סָאװ רַאפ ? ךיז ןעמ טכַארט סָאװ
 טשינ ,רע טּביירש ,ןעטרַאװּפָא טעװ רע ?שינייר טרעדנוח ייווצ
 טינ םהיא טקיש עמ זַא ןוא ,ןעכָאװ ןעּבלַאהטרעדנָא יו רהעמ
 ,טסַאג ַא רַאפ עקנימַאק םהיא טָאה ,טלעג סָאד ,רע טגָאז ,סױרַא
 ףעירּב םעד סיוא ךָאנ טזָאל ןוא .?ןעכיג ןיא רָאג ,םשה הצרי םא
 ! ןָאק ץעגייש ַא .?"ןמֶא רמאנו, ַא טימ

 ןעטָארּבעג ןוא טנערּבעג סָאד טָאה ,רהיא טהעטשרַאפ ,יוו
 רעדעיוו ? ןוהט טנָאקענ ןעמ טָאה סָאװ רָאנ ? רעדנוזַאּב ןעכילטיא
 לָאמ ַא רעדעיװ ןוא ,ּבוטש ןיא ןעדייז ם'ייּב הפיסא ןייֵא לָאמ ַא!
 םלוע רעד .טדָאטש רעד רעּביא עליישטעפ ַא טימ םיּתּב-ילעּב ענעש
 קשח ןייק ,טשטיינקעג ץרַאטש ,ךייא טרהַא סָאװ ,וליפא ךיז טָאה
 סיפע ןיא'ס רָאנ .קינ'וּב-לּכ ַאזַא בעילוצ טלעג ןעּבעג וצ טַאהעג
 ריזח ןייק ןעמ ןָאק ,ןעּבעג טגָאז ָאריּפַאש לעסינ בר זַא -- ץוריּת ַא
 רע טיג סָאד זַא ,ןעמונעגסיוא רעדעי טָאה יאנה ַא רָאנ .,ןייז םינ
 טינ שרעדנַא רָאנ ךיוא טָאה ןיילַא עדייז רעד .לָאמ ןעטצעל םוצ
 ןעמ טָאה ױזַא ןוא .לָאמ עטצעל סָאד ןיוש זיא סָאד זַא ,טנעכערעג
 ןטימ שוריפּב ,סָאד טסייה ןעקוויק ,ןעּבירשעגנָא יקַאט םהיא
 ,5ָא מ ע ט צ על סא ד םהיא ןעמ טקיש סָאד זַא ,טרָאװ ןעּברַאה
 ןייז ריּכומ ןעגעוורעד טינ רָאנ טלענ ןייק ןופ רע לָאז רהעמ זַא ןוא
 ,בננ רעד ,ןעקָארשַעגרעּביא קרַאטש ךיז רע טָאה יאדוא = .ןליפא
 ם'נופ ןָא טינ טמוק בוט-םוי ַא רעטנוא לָאמנייא 4 רהיא טניימ יוו
 סָאװ ??עווירּב ַא לָאמ ַא רעדעיוװ ( ךילטנייוועג ,ןעדייז םוצ ) אנּת
 ךיז זיא רע יו ױזַא --- ,רע טּביירש -- ,ןכּב רשאּב , ?טנייה זיא
 ןעשיטייל ַא רחעז ,שטייד ַא םענייא טימ דָארּב ןיא ןעמוקעגפיונוצ
 טימ ,רע טנָאז ,ןעסָאלשעג טָאה ןוא ,ןעכילרהע ןייֵא ןוא ןעשטנעמ
 טנַאז ,זיא טפעשעג סָאד ןוא ,טפעשעג-סנשיַאפ ַא ,תופּתוש םהיא
 טנָאז ,ןָאק עמ ,טפעשעג לעיַאר ַא ןוא טפעשעג טוג ַא רהעז ,רע
 לָאז ,חולשל יּתשֹקּב ןּכ לע --- ,הסנרּפ ןעש רהעז ןעּבָאה ןופרעד ,רע
 טימ טרעדנוה רעיפ ,םשה ןעמל ,ןעקישוצ ,סע טסייה ,םהיא ןעמ
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 טגָאז ,"ןעווילדעמ ,, טינ לָאז עמ ,דלַאּב יקַאט ןוא .שינייר גיצפופ

 ,ןעטרַאװ טינ ליוו ,רע טּביירש ,ףּתוש רעד םורָאװ .,טלעגנ ן'טימ ,רע

 רעמָאט ןוא ,םענייא רַאפ ןהעצ ,םיפּתוש ערעדנַא ,רע טגָאז ,טָאה רע

 ןוא ,טפעשעג ַא ןהֶא רע טּביײלּב ,טפעשעג סָאד טינ רע טמענ הלילה

 ,רע טגָאז ,סיוא םהיא טמוק ,טפעשעג ַא ןהִא טּביילּב רע דלַאּביוװ

 םייהַא קירוצ ןעמוק רערָא ,ןײרַא ךייט ןיא ךיז ןעפרַאװניײרַא רָאנ

 סיוא רע טזָאל ןעזָאל ןוא ! חסונ רעטְלַא רעד --- ?לעשטייּב ן'טימ

 זיִּב סױרַא טינ םהיא טקיש עמ םאּב זַא ,שינערעהוצנָא ןייֵא טִימ

 טעװ ,שינייר גיצפופ טימ טרעדנוח רעיפ יד טייצ ןעכָאװ ייווְצ ןיא

 ןערהעקמוא ןעפרַאד םהיא ןעלעוו ייז םורָאװ ,רערעייט ןעטסָאק יז

 ןייק עקנימַאק ןופ קירוצ ןוא עקנימַאק ןייק דָארּב ןופ תואצוה רַאפ

 ! ןָאק קינ'וּבילּכ ַא --- דָארּב

 -רהעטשרַאפ ַא רַאפ סָאװ ,ןעלהעצרעד ךָאנ ךייַא ןעמ ףרַאדַאּב

 רעד -- טּפיױהרעּביא ןוא 4 טָאהעג טָאה טדָאטש יד בוט-םוי ןעט

 טרהַא סָאװ ,טַאהעג ךַאּבענ טָאה ,םולשח וילע ,רע !{ רעניימ עדייז

 בוט-םוי ךָאנ ןעמוקעג זיא'ס זַא םורָאװ !קלח ןעטסערג םעד ,ךייַא

 ןוא ןעלמרומרעטנוא ןעּביױהעגנָא םלוע רעד טָאה ,הפיסא רעד וצ

 + טלעג ןעּפַאצ וצ רועיש רעד זיא טענַאװ זיּב !גונענ, :ן'הנעט

 ךיוא ןָאק ןעסע ךעלּפערק ,סָאמ ַא טימ ןייז ךָאד ףרַאד גנידסלַא

 ../! םינצּבק רַאפ ןעּפַאמ זנוא טעװ עקוויק רעייַא .ןעדעוו סאמנ

 סיּפע סָאװוה :עדייז רעד טרעפטנע .טדָאטש יד ט'הנעט ױזַא

 ןהטפיוא ס'נעמעוו ? ןעד ס'נעמעוו, :ייז ןענָאז "? עקוויק ןיימ

 עיצקעלּפָאּפַא ןעמוקַאּב םיצולּפ לָאז רזממ רעד זַא ,ןעוועג סָאד זיא

 | ..."? עמרוט ןיא

 דיא ַא ןעוועג ) ןעהעזעגסיורַא עדייז ןיימ טָאה רעטרעוו יד ןופ

 טרָאטש יד רהעמ טעוװ טלעג ןייק ,םילטּב םירבד זיא'ס זַא ,( םכח ַא

 -- עװטסלַאשטַאנ וצ ןָאהטעג ףרָאוו ַא ךיז רע טָאה .ןעּבעג טינ

 --- ,עלַא טימ ךיילג סָאװק ןיא ךיוא ךָאד טניל עװטסלַאשטַאנ
 5 סָאװ ? רעוו --- ? רעייטשוצ סיִּפע שטָאח ןעּבענ יז ןעלעוו רעמָאט
 טינ ךיז טמענ יוג ַא ,דיא ןייק טינ זיא יוג א גָאט רעגיטבענ א
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 ,טוומענ ךאבענ טָאה רע ,ךייא טרהַא סָאװ ,ןוא .ןעצרַאה םוצ
 -קעװַא ןוא ךיז ןעלטרַאגעצ ,סע טסייה ערייז רעד ,ודובּכ תליחמּב
 .ומש חמי ,חצור ןעגיזָאד םוצ ןעדליג עכילטע ענענייא ענייז ןעקיש
 ףעירּב ןעטכער ַא ,ןעּבירשעגקעװַא םהיא רע טָאה ּףעירּב ַא ןוא
 ,( | טנָאקעג רע טָאה ,טלָאװעג טָאה רע זַא ,םולשה וילע ,עדייז ןיימ }
 -סיוא טונ ,ךייַא טרחַא סָאװ ,םהיא רע טָאה ףעירּב ןעניזָאד ם'ניא
 -נָא םהיא טָאה רע .,ןיירַא םחהיא ןיא זיא'ס לעיפיוו ,טצעגיישעג
 ןוא ,לארשי-עשופ ןוא ,ץראה-םע ןוא ,יַאטלוה ןוא ,קינ'וּב-לּכ ןעפורעג
 ןיא ,סיעכחל רמומ ןוא ,עשורמ עשר ןוא ,עקווַאיּפ ןוא ,רעּפַאצטולּב
 עלַא ראפ לָאמ ןייא םהיא רע טָאה טגָאזעגנָא ןוא ,טליוו רהיא סָאוװו
 ןייק ןעּביירש ןעגעוורעד טינ ראג ךיז רע לָאז רחעמ זַא ,לָאמ
 םהיא טָאה ןוא .טלעג ןייק ןופ וליפא ןייז ריּכזמ טינ ןוא ךעלווירּב
 גנידסלַא טהעז סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא טָאג ַא ָאד זיא'ס זַא ,טנַאמרעד
 טָאה טזָאלעגסױא ןוא .םילפּכ-לפּכּב טלהָאצ ןוא גנידסלא טסייוו ןוא
 ַא טימ ,םינונחּת םימ ( !ץראה שידיא ַא טרָאפ ) ףעירּב םעד רע
 ןערהָאי עטְלַא ענייז ףיוא ןעּבָאה תונמחר לָאז רע ,סע טסייה טעּבעג
 הז תוכזבו ,ןעדיא טימ טדָאטש ַא ןעכַאמ ךילקילגמוא טינ לָאז ןוא
 ןייז חילצמ טרָאד טעװ רע ,ןעפלעה רעטשרעּביױא רעד םהיא טעוו
 טָאה ףעירּב ןימ ַאזַא טֶא .ןעדנעוו ןוא ןערהעק ךיז םעוו רע ואוו
 -ענרעטנוא ןוא ןעּבירשעגקעװַא ,םולשה וילע ,עדייז רעד םהיא
 ֿפעסינ; :שוריפּב ןעמָאנ ןעצנַאג ן'טימ ךיז רע טָאה טע'מתח
 ?חומ רימ לָאז רע ,םהיא ןֹופ ןעוועג זיא סָאד ןיא --- ?ָאריּפַאש
 סָאװ ,ןעכרָאה דלַאּב םעוו רהיא יו ,טייקשירַאנ עטסערג יד ,ןייז
 ,רעטייוו עטכישעג רעד ןופ ,ךייא טרהַא

 ,טלעטשענּפָא ךיז לָאמ א רעדעיוװ דיא רעקנימַאק רעד טָאה ָאד
 -ומַאּפ ַא טהערדרַאפ עקנילָאװַאּפ ,קַאּבַאטרַאּפ םעד ןעמונעגסױרַא
 ייווצ ןוא ?ָאמ ןייא ,ךיז ןעניוצרַאפ קרַאטש ןוא טרעכיוררַאפ ,סָאר
 זיא םלוע רעד סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ רָאג ,לָאמ יירד ןוא לָאמ
 םעד ןעסיוו ןיוש לי עמ ,תוחּכ עלא טיס סיוא-טהעג ,גירעינייג
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 יסיוא ןוא טרעכִיודעגנָא פעסיכ ַא ךיז טָאה רע יוז םעדכָאנ .ץיּפש
 ירעּביא טעשטַאקרַאפ ,זָאנ יד טציינשענטיוא טונ:רע .טָאה ,טסוהעג

 : רעהירפ סָאװ ,ןַאט ןעּבלעז ן'טימ ןעּביוהעגנָא ןוא לעּברַא יד סעיינַא

 רעד :זַא ,ןעדיא עבעיפ עניימ ,ןעניימ .יאדוא טרהעק רהיא --
 ס'נעדייז ןיימ ראפ ןעקָארשעגרעּביא קרַאטש ךיז טָאה םיבלּכּבש-3ּ

 ןייק קעװַא םינ טהעג סע .ןָא טינ רָאנ ךיז טּבױה סע ?העירּב
 םעד ןופ ,ךייֵא טרהַא סָאװ ,,ןָא טמוק --- רהָאי ַא רעדָא ,רהָאי בלַאה

 תּתֹוש ןייֵמ זַא .,עידוהל יּתְשֹקְּב תישאר, . ,: בּתבמ ןימ- ַאזַא דמושמ
 -ַאּב ךימ .טָאה ,םולח רעזייּב ַא םהיא ףיוא לָאז ןעמוק ,שטייד רעד
 ןופ ןעפרָאװעגסױלַא. .ןוא סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ןעמונַאּב ,טלעדניווש

 -רַאפ ,םהיא ףיוא ןעֶּבעֶגְנייא טלָאװעג ןליפא ךיא ּבָאה .טְפעֶשעֶנ

 רעגיטכענ ַא זיאס זַא ,ןעהעזעג רעֹּבָא ךיא ּבָאה ,סעצָארּפ ַא ןערהיפ

 -עג ךיז ןעמ ףרַאד -- שטַייד ַא טימ ןעדָאל ךיז ןעּביױהנָא .גָאט

 טינ רָאט עמ זַא ,םירזממ עכלעזַא ןענעז ייז .ןעּבעל ן'טימ ןענעגעז
 רעסעּב ּבָאה ןוא ןעגנַאנעג ךיא ןיִּב ! תֹומַא תילד ערעייז ןיא ןהעטש
 ַא ןעּבענ ריט ַא ,בלעוועג ןייז ןעּבעג יקַאט ,בלעוועג ַא ןעגנודענּפָא
 טימ ןוא ,סנַאיַאפ ןוֿפ ךיוא ,טפעשעג יינ ַא ןעפע ךיא ןוא ,ריט
 רימ ייּב טעװ רע ,ןעּבָארנַאּב שטייד םעד לעװ ךיא ,ףליה ס'טָאג
 ןעּבָאה ףרַאד עמ סָאװ ,ךַאז ןייא -- רהעמטשינ ! דרע יד ןעסע
 יּתשִקּב ןּכ לע .שינייר טנעזיוט --- ןעטסגיצניוו םוצ ,םעדָאפ וצרעד
 םעד טיואדטזָאל ןוא ,סע טסייה עקוויק ,רע טּביירש ױזַא ..."חולשל
 סױרַא טינ רימ טקיש רהיא םאּב ןוא, :רעטרעוװ יד טימ ףעירּב
 ,רע טנָאז ,ּפָא ךיא קיש ,שינייר טנעזיוט יד םורַא גָאט טכַא ןיא
 רענעגייא רעיא טימ טע'מתח'עג זיא סָאװ ,ףעירּב ןעטצעל רעיא

 -רעד ןוא ,ןיירַא עינרעּבוג רעד ןיא ךיילג ,?ָאריּפאש לעסינ, : טנַאה

 ךיא ױזַא יו } ן"ית זיִב ף"לא ןופ חשעמ עצנַאג יד סיוא ייז ?העצ

 -כָאנ ןיּב ךיא ױזַא יו ,עיצקעלּפָאּפַא יד עמרוט ןיא ןעמוקַאּב ּבָאה
 יױזַא יו ,םיתמה-תיחּת ןענַאטשעגפיוא טרָא ןענילייה ן'פיוא םעד

 ןוא ,דָארּפ ןייק םולשּב טכארּבעג ךימ טָאה הלנע-לעּב רעד ןועמש
 .טלעניץרחי-אל ?ָאמ עכילטע טקישעגסיױרַא רימ טָאה רהיא ױזַא יו
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 ,ןעסיוו ייז ןעזָאל ,ןעלהעצרעדסיוא ,רע טגָאז ,ייז ךיא ?עוו גנידסלַא
 ..." ןעּברָאטשעג טינ זיא עקוויק ןוא טָאג ןעסיורג ַא ןעּבָאה רימ זַא

 רעד רָאנ יו ! ? אה:ךורּב ןימ אזַא ,רעגייטשא .,ךיוֵא טלעפעג -
 ,ףעירּב ןעסיז ןעגיזָאד םעד טנעיילעגרעּביא טָאה ,םולשה וילע ,עדייז
 וצ ףיוא ,ךייא טרהַא סָאװ ,טכעלש ןערָאװעג דלַאּב םהיא זיא ױזַא
 ..טכַאדעג רימ רַאפ טינ ,ןעמונענּפָא םהיא טָאה סע ,ןע'שלח
 ? רימ ןענעז ואוו 4 ןעהעטש רימ ,ןעדיא

 - ...שטיװָאנַארַאּב עיצנַאטס ...שטיװָאנַארַאּב עיצנַאטס --

 סָאד ךָאנ סנייא גידנעפיול , ןערָאטקודנַאק יד סיוא-ןעפור ױזַא
 .ןָאגַאװ רעזנוא ןופ רעטסנעפ יד ייּברַאפ ערעדנַא

 רעזנוא ףיוא-טגנירּפש ,"שטיווָאנַארַאב, ןעמָאנ םעד טרעהרעד |
 סיּפע ,לעקעּפ ןייז וצ ּפַאח ַא ךיז טוהט ,טרָא ןופ דיא רעקנימַאק
 טימ םהיא טּפעלש ,סָאװ טימ טסייוו טָאג טּפוטשעגנָא ,קַאז ןימ ַא
 ןיא רע ןוא --- טונימ ןייא .ריט רעד וצ ךיז טזָאל ןוא תוחּכ עלַא
 טּפוטש ןוא טציווש ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא סיפ עדייּב טימ ןיוש
 ןעגיצנייא ןעדעי ןיירַא קוק ַא טוחט ,םלוע ןעשיווצ קַאז ן'טימ ךיז
 : ןיירַא םינּפ ןיא

 ? שטיװָאנַארַאּב ---
 ,שטיװָאנַארַאּב ---

 : הנבלישודיק ייּב יו ,קילּבנֶא םעד טּפַאח סע |
 ? םכילע םולש ---
 .! םולש םכילע ---
 םהיא ןעפיול ( םכותּב ךיוא ךיא ןוא ) ןַאגַאװ רעזנוא ןופ ךס א

 : סעלָאּפ יד ייּב םהיא ןעּפַאח ןוא ןעטניה ןופ ךָאנ

 ,ןעזָאלּפָא טינ ְךייַא ןעלעוו רימ ! עטָאלּב זיא'ס ..} רעטעפ ---
 רעד ןופ ףוס רעד ןעוועג זיא סָאװ --- ןענָאז זנוא טזומ רהיא
 | ? עטכישעג

 ךימ טזָאל !ּביוהנָא ןייֵא טשרע זיא'פ ?ףוס רעסָאװ ---
 ףיא רעּביא ןעגיטעּפשרַאפ לָאז ךיא ? היא טליװ סָאװ !ּפָא
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 ! שטיווָאנַארַאּב : ךָאד טרעה רהיא !{ ןעדיא ענדָאמ ? דזעיִאּפ םעד
 ! שטיווָאנַארַאּב עיצנַאטס

 רכז ןייק ָאטינ ןיוש זיא ,םורַא ךיז ןעקוק רימ רעדייא ןוא
 .ןעדיא רעקנימַאק םעד ןופ וליפא

 ! שטיװָאנַארַאּב עיצנַאטס יד ןערעוו לָאז טנערּברַאפ

 .יירד רעמונ עטכישעג עדנע





 רעיפ רעמונ עטכישעג

 צוגענומען 

 .1909 רהֶאי ןיא ןעּבירשעג





 רעיפ רעמונ עטכישעג

 ןעמונענוצ

 ערענעש ַא ןעלהעצרעד ךייַא ?עוװ ךיא ?  סָאד טגָאז רהיא ---
 ןיֵא .ריבנ א דיא ַא ,ןייטשלעקניפ רענייא זנוא ייּב ןַאהרַאפ .ךַאז
 ןייז ּבָאה ךיא ןעוו ,רימ ךיז טכַאד .םינּב ייווצ רע טָאה ,רידַא
 -יוו .,םַארערַאט ןעצנַאנ ן'פיוא ןָאהטעג ייּפש א ךיא טלָאװ ,טלעג
 -ךַאפ סָאד רימָאֿל ?טסָאקענּפָא םהיא טָאה ,רהיא טניימ ,לעיפ
 | ...| בלַאה שטָאח עדייּב ןענָאמ

 -רַאפ טנָאזעג ךָאנ סע ּבָאה ךיא ! רהָאי עצרַאווש ידלַא --
 רעכעה זַא ,טנַאזעג ךיא ּבָאה ,ןעהעז רהיא טעװ טָא .ןערהָאיַא
 .ןע'דמש'סיוא ךיז ןעלעוו בלַאה

 רענייא ןעוועג זיא זנוא ייּב ,ךיא סָאװ ,ענעגייא סָאד ---
 ןיא .קֹע ןייֵא טָאה טלעוו יד ואוו ןעוועגסיוא רע זיא ,קַאשרַאמ
 -קעװַא ךיז טָאה ןוא ןעגנַאגעג רע זיא .טזָאלעגוצ טינ ץיגרע
 ...ט'טס'עג

 טעוו טָא ,טנָאזעג ךיא ּבָאה ,ןעגָאז ןעגיל לָאז ךיא יאולח ---
 וצ זנוא ייפ םענ א ןעבעג ךיז טעװ עמ זַא ,ךיא גָאז ,ןעהעז רהיא
 ! רהָאי עצרַאװש ידלַא וצ ,דיא ןייא ןעּביילּב טינ טעוו ,ןע'רמש
 תורצ יד ןעגָארטוצרעּביא רָאנ ןפוא ןייֵא ,םינּפַא ,זיא'ס ?  ןעד סָאװ
 גָאט עֶלַא ;גָאט עלַא ?ןערָאילוקריצ יד טימ ןעטנעצָארּפ יד טימ
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 -וקריצ ?עיפ יױזַא ,רעדניק עשידיא ?עיפיוו .רָאילוקריצ רעיינ ַא
 טעװ עמ יו ,טגָאזעג ךיא ּבָאה ,ןעהעז רהיא טעװ טָא ,ןערַאיל

 ןמיס ַא .ןעמענוצ ןערעהפיוא רָאנ טעוו עמ ןַא ,ןעלעיּפשרעד ךיז

 ? טדָאטש עשידיא א -- עֶלָאּפש .עלָאּפש ,לשמל ,טמענ ,רהיא טָאה

 | ?ָאיֵא
 ,ווָארימענ ןופ ףעירּב ַא ךיא פאה טֶא ?וָארימענ יאמל ---

 ...! ןעכַאז ע'סואימ רהעז ןעטרָאד ןופ רימ ןעמ טּביירש
 ? רעסעּב זיא ,רהיא טניימ ,ןעּבול ןיא ןוא ---

 ? ןעּבול ןיא זיא סָאװ --

 ןעמ טגעלפ וועינַאנַא ןיא  .ועינַאנַא ןיא ,רעגײטשַא ,יצ ---
 .ןעדיא יירד ןופ רעניצניוו טשינ ןעמענוצ רהָאי עלַא

 ,לָאּפשַאמָאט רעסעּב טמענ ?װעינַאנַא ךייא גיוט סָאוװו --

 -צ טשינ רהֶאי סגיטנייה ןעמ טָאה ,ןעמ טנָאז ,לָאּפשַאמָאט ןיא
 ! האופר ַא ףיוא ,ןענָאז טלָאז רהיא ,וליפא ןעדיא ןייא ןעמונעג

 -טכַא ןעמונענוצ רהֶאי סניטנייה ןעמ טָאה זנוא ייַּב ןוא --
 .ןעדיא ןהעצ

 ןענױשרַאּפ ייווצ עניימ .ןעּביוא ןופ לוק ַא ןעוועג זיא סָאד

 ןעניוא יד ףיוא-ןעּביוה ,ףיױרַא ּפעק יד ןעסייררַאפ { ךיוא ךיא ןוא )
 ןעגנעה קנַאּב רעטשרעּביוא רעד ןופ ,קנאּב רעטשרעביוא רעד ףיוא
 טימ סיפ ייווצ יד .ןעשָאלַאק ענעמונ עפעיט ןיא סיפ ייווצ ּפָארַא
 א טימ ןעדיא א ךיז ףיוא ןענָארט ןעשַאלַאק ענעמוג עפעיט יד
 טהעז סָאװ ,םינּפ ןעפָאלשרַאפ ַא טימ ,ּפָאק ןעטלעדוסעצ ןעצראווש'

 .ןעלָאװשעג יו סיוא

 םענעפָאלשרַאפ םעד ןעטכארטאב ןענױשרַאּפ ייווצ עניימ

 ךיילג ,ןעניוא יד טימ ףיוא םהיא ןעסע ,םינּפ םענעלָאװשעג ן'טימ
 ערעזנוא ןיא סָאװ ,שינעפעשַאּב ןימ ַא סיּפע ןעוועג טלָאװ רע יו
 ייז ןערעוו לָאמ ַא טימ עדייּב .טינ רָאנ סָאד ןעמ טהעז רעטרע

 ןעניוא עגידנעשטשילּב טימ ןוא ,ךיז ןעהערפרעד ,טבעלעגנפיוא יִוְו
 : ןיושרַאּפ ןעטשרעּביוא ם'ייּב גערפ ַא ייז ןעוהט
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 ןהעצטכַא ןעמונענוצ ,רהיא טגָאז ,ןעמ טָאה ךייַא ייּב --
 ? ןעדיא

 .טכותּב ךיוא םעניימ ןוא ,ןערעּב יד יו ,קיטש ןהעצטכַא --
 ? ןעמונענוצ ךיוא ןעמ טָאה ןערעייַא ---
 ! ןעמענוצ ןימ ַא ךָאנ ---

 ?ואוו ?'ואוו ---

 .ענעּפעשטשערעּפדןיילק ןיא ,יקַאט זנוא ייּב ---
 ץינרע סָאד ןיא ואו ?ענעּפעשטשערעּפ רעסָאװ ןיא ---

 ? ענעפעשטשערעּפ

 סָאד ףיוא סנייא ןעקוק ,סיפ יד ףיוא ףיוא ךיז ןעּפַאה עדייּב
 .קנַאּב רעטשרעּביוא רעד ןופ ןיושרַאּפ ן'פיוא -- עדייּב ןוא ,ערעדנ
 ץטימ ּפָארַא ייז וצ טקוק קנַאּב רעטשרעּביוא רעד ןופ ןױשרַאּפ רעד
 : םינּפ םענעלָאװשרַאפ

 לעטדעטש א ?טינ רהיא טסייוו ענעּפעשטשערעּפ-ןיילק ---
 ?לָאמנייק טרעהעג טשינ רָאנ טָאה רהיא .סעכלעזַא ןַאהרַאֿפ
 ןוא ענעּפעשטשערעּפ-סיורג :סענעּפעשטשערעּפ ייווצ ןַאהרַאפ
 .רענעּפעשטשערעּפ-ןיילק ַא ךיא ןיִּב .ענעּפעשטשערעּפדיילק
 ,רעהַא ּפָארַא טכירק .םולש ךייַא ךָאד טמוק ,ױזַא ּביוא -- = !
 ?לעמיה ן'רעטנוא ןייֵלַא רענייא טרָאד ןעציז רהיא טעוו סָאװ

 ןעשָאלַאק ענעמונ עפעיט יד טימ סיפ יד ןופ תיּבה-לעּב רעד
 ןעקורעצ ייווצ יד ןוא  .ייווצ יד וצ ,גידנעצכערק ,ּפָארַאטטרעטעלס
 ןעלַאפַאּב ייז ןוא טרָא ןייא ןענעוו ס'נעטירד ם'נופ ןעכַאמ ,ךיז
 .ןעקירעשייה ענירעגנוה יד יו ,םהיא

 ? ןעמונענוצ ,רחיא טנָאז ,ןערעייַא ןעמ טָאה ---
 ! ןעמונעגוצ ןימ א ךָאנ --
 טמענ עמ ? סע טמוק יו ,טניירפ רעּבעיל ,רָאנ עשז טגָאז ---

 ? לעּברעק ַא ,םינּפַא ,ךייַא ייּב

 ןענַאמרעד טשינ רָאג רָאט עמ !סחו הלילח ?לעּברעק ַא ---
 ןעגנַאנעגנָא אקוד זנוא ייּב זיא לָאמַא ,טסייה סָאד ,טלענ ןייק ןופ
 ןערהָאפ טגעלפ עמ !ָאה-ָאהִא ! טלעג ןימ ַא ךָאנ ןוא ,טלעג
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 -עג ןיוש טָאה עמ  ,םורַא ןוא םורַא טדעטש ערעדנַא ןופ זנוא וצ

 רָאנ .טמענ עמ ואוו ,טרָא ןייֵא זיא ענעּפעשטשערעּפ זַא ,טסואוו

 --- קיִלג ןיימ ףיוא --- ט'רסמ'עג טָאה עמ טניז ןופ ,רהָאי רַאּפ ַא ןופ

 .טלעג ןעמענ זנוא ייּב טרעהעגפיוא ןעמ טָאה

 ? עיצקעטָארּפ ַא ? עשז סָאװ ---

 -ּפִא ךיז ןעשיווצ ןעּבָאה ייז ? עיצקעטָארּפ ַא רעסָאװ ---

 --- זיא ױזַא ,דיא ַא דלַאּביװ זַא ,לָאמ עֶלַא רַאפ לָאמ ןייא טכַאמענ

 ! ךיקַאקינ יא טַאמינירּפ ! ןעמונעגוצ

 ,םינּפַא ,טכַאמ רהיא 4? רהיא טדער סָאװ ? תמאּב יקַאט --

 ? קזוח זנוא ןופ

 ? רעכַאמ-קזוח ַא רַאפ ךייַא ךיא ןיּב סָאװ ? ךיא ךַאמ קזוח --

 -רעּביא ןעלעוו ןעטלָאװ ייז יוװ ךיילג ,ןָא ךיז ןעקוק יירד עלַא

 ןוא .רע'מינּפ יד ףיוא ןעּבירשעגנָא ייז ייּב טהעטש סָאװ ,ןענעייל

 ,טשינרָאג ןעּבירשעגנָא טשינ טהעטש רע'מינּפ ערעייז ףיוא תמחמ

 : ןעטירד ם'ייּב גערפ ַא ייווצ יד ןעוהט

 ןענַאװ ןופ ? טנָאזעג רהיא טָאה ױזַא יו ,רָאנ טחהעטש ---

 ? ןיילַא רהיא טנעז
 ,ךיל'זנורּב לעסיּב ַא טרעוו רעטירד רעד
 יירד טגָאזעג ןיוש ךייַא ךיא בָאה -- ענעּפעשטשערעּפ ןֹופ ---

 .ענעּפעשטשערעּפ-ןיילק ןופ ,לָאמ

 לָאמ עטשרע סָאד ןעכרָאה רימ .טינ לעביאראפ ןייק טָאה ---

 .טדָאטש אזש

 רימ ךיוא ? טדָאטש ַא ענעּפעשטשערעּפ }אחד אח- אח --

 ַא רָאנ ,טרָאטש ןייק טינ ןיא ענעּפעשטשערעּפ !טדָאטש ַא

 ."עקשטעטסעמ ַא,, ,ןענָאז ןעמ ןָאק ףרָאד ַא ,לעטדעטש

 יו ...ךייַא ייּב ,רהיא טנָאז ,ָאד זיא ןעגעווטסעד ןופ ןוא ---

 ..ערעּפ ..רעּפ ?לעטדעטש רעיא טסייה ױזַא

 טכער יקַאט ןיוש טרעװו ענעּפעשטשערעּפ-ןיילק ןופ דיא רעד

 ,סעּכ ןיא



 7 / ןעמונעגוצ

 ןעדערסיוא טשינ טנָאק רהיא !זיא סָאד ןעדיא ענדָאמ --

 -ער-עּפ !עניעּפ-עשטשיעריעּפ ?סָאװ יצ ,טרָאװ שידיא ןיוק
 | ! עניעּפ-עשטש

 .ענעפעשטשערעּפ זיא ענעּפעשטשערעּפ .טונ ,טוג ,ונ --
 ? סעּכ ןיא ױזַא ןייז ןעמ ףרַאד עשז סָאװ

 טגערפ עמ זַא ,טנייפ ּבָאה ךיא .סעּכ ןיא טינ רָאנ ןיּב ךיא ---
 ,לָאמ גיצנעיינ ןוא ןעיינ ךַאז ןייא רעּביא ךימ

 ,חּכמ ענענייא יד ןעּבָאה רימ .טינ לעּביארַאפ ןייק טָאה ---

 ןערעייַא טָאה עמ זַא ,ךייַא ןופ טרעהרעד ןעּבָאה רימ .רהיא סָאװ
 רימ ןעגערפ רַאפרעד .,םענ ַא ןעּבענעג זנוא סָאד טָאה ,ןעמונעגוצ
 ךימ : תמא םענייר םעד ןענָאז ְךייֵא ןעלעוו ריס .ךָאנ ױזַא ךיז

 יֹזַא יו ,ךיַא ייּב זַא ,טלעטשעגרָאפ טינ לָאמנייק ךיז ןעּבָאה
 ַא ןעניפעג ףךיז לָאז ענעּפעשטש-ערעּפ-ערעּפ ןיא ,סע טסייה
 ! עיזַאנמינ

 ,ןעניוא יד ייז ףיוא ןָא טלעטש דיא רענעּפעשטשערעּפ רעד
 :ןייַּב טקוק

 ענעּפעשטשערעּפ ןיא זנוא ייּב זַא ,טנָאזעג ךייֵא טָאה רעוו ---
 ? עיזַאנמינ ַא ָאד זיא

 ן'םיוא ןָא ןעלעטש טייז רעייז ןופ ןעניױשרַאּפ ייווצ עניימ

 :ןעניוא יד ןױשרַאּפ ןעטירד
 ךייַא ויּב ןעמונענוצ ןעמ טָאה ןערעייַא זַא ,ךָאד טגנָאז רהיא ---

 ? ענעּפעשטשערעּפ ןיא יקַאט

 םעדכַאנ .ןלונ אלמ ייז ףיוא טקוק רענעּפעשטשערעּפ רעד

 ; ןיירַא םינּפ ןיא ךיילג ייז סיוא טיירש ןוא ףיוא רע טהעטש
 ַא רַאפ !ןעמונעגוצ םהיא ןעמ טָאה טַאדלָאס ַא רַאֿפ --

 ,.! טַאדלָאס ַא רַאפ !טַאדלָאס

 טע'בנָג רעטסנעפ יד ןיא .גָאט רעסיורג ןיוש זיא ןעסיורד ןיא
 ןייווכעלסיּב םלוע רעה .טייקגיטכיל עכיליולּב עיורנ ַא ןיירַא ךיז
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 סע רעװ .רענייּב יד סיוא ךיז טכיילג סע רעוו .ףיוא טהעטש

 ךיז טיירג ,ךעלקעּפ יד וצ ךיז טמענ סע רעוו ןוא .סיוא ךיז טסוה

 .ןיירַא געוו ןיא

 סיוא ןערָאװעג .טדיישעצ ךיז ןעּבָאה ןענױשרַאּפ יירד עניימ

 ןוא עלעקניוו ַא ןיא טעװערעקענּפָא ךיז טָאה רענייא .םינתוחמ

 "פיוא טָאה רערעדנַא רעד .סָאריּפַאּפ ַא טרעכיורראפ עקנילָאװַאּפ

 ,טנערָאפ ןופ ןענוװַאד ךיז טצעזעגקעווַא ,לע'רודס ןיילק ַא טנעפעעג

 ,רעטירד רעד .טייהרעליטש טעשטּפעשעג ןוא טכַאמעגוצ גיוא ןייא

 ךיז טָאה רעד --- ,ענעּפעשטשערעּפךןיילק ןופ סָאװ ,דיא רעזייּב רעד

 .ןעסע םוצ ןעמונעג רָאג

 ,ןערָאװעג לָאמ ַא טימ סיּפע ןענעז יירד יד יו ,נידריווקרעמ

 ךיז ןעשיווצ סיוא טשינ טדער עמ רָאנ טשינ .עדמערפדליוו יו

 יד ןיא ערעדנַא סָאד סנייא וליפא טינ ךיז טקוק עמ רָאנ ,טרָאװ ַא

 -עגּפֶא סיּפע םענייאניא עלַא ןעטלָאװ ייז יו ךיילג ,ןירַא ןעניוא

 ...הריבע ע'םואימ ַא ,ךַאז ענדוקסַאּפ ַא ןָאהט

 .רעיפ רעטונ עטכישעג ע ד נ צ



 ףניפ רעמונ עטכישענ

  םערייַא:סָאנעוּב ןופ שטנעמ ַא

 ,1909 רהְאֹי ןיא ןעּבירשעג





 ףניֿפ רעמונ עטכישעג

 סםעריײַא-סָאנעוב ןופ שטנעמ ַא

 ערעדנַא יו ,ניטעמוא יױזַא טינ רָאנ זיא ןהַאּב ןיא ןערהָאפ
 טכַאמ לָאמא .עינַאּפמָאק עטונ ַא ןָא רָאנ טפערט עמ יּבַא .ןעניימ
 -ךַאפ סָאװ ,ןעשטנעמ ַא טימ ,רחוס ַא טימ ןערהָאפ וצ ךייא ךיז
 טייצ יד ואוו ,טינ רָאנ רהיא טסייוו טלָאמעד .טפעשעג טהעטש
 רָאנ ,רחוס ןייק ףיוא טשינ ןָא רהיא טפערט לָאמַא ןוא .ןיהַא טמוק
 ַא ,םענעּבירטעגכרוד א ,ןענולק ַא ,ןעשטנעמ ןעטינעג ַא ףיוא ױזַא
 ,גינעווסיוא ףיוא טלעוו יד רָאלק זיא סָאװ ,"עקלויל עטרעכיודעג,
 ןופ ןָאק עמ .ןערהָאפ וצ ןעגינעגרַאפ ַא זיא ןעשטנעמ ַאזַא טימ
 -עבעל ַא טָאלג וצ טָאג ךייַא טקיש לָאמַא ןוא .ןעשַאנ סיּפע םהיא
 -וװעדערַאּב ַא ןוא ןעכיליירפ ַא ןוא ןעגידעּבעל א .ךישזַאסַאּפ ןעניד
 םהיא ךיז טכַאמ ?יומ סָאד .טדער ןוא טדעד ןוא רע טםדער .ןעגיד
 ,ךיז ןופ רָאנ ןוא ,ךיז ןופ רָאנ ןוא .,גידנעדער וצ טינ

 ןערהָאפ לָאמנייא ןעמוקעגסיוא רימ זיא שפנ ןימ ַאזַא טימ טָא
 .עקערטש עשּביה ץנַאג ַא

 טביוה יױזַא יו --- ןעביוהעגנָא ךיז טָאה טפַאשטנַאקַאּב רעזנוא
 : טייקניניילק ַא ןופ -- ? ןָאגַאװ ןיא טפַאשטנַאקַאב א ןָא ךיז
 ןאוא :רעדָא ?? עיצנַאטס יד טסייה ױזַא יו ,םינ רהיא טסייוו
 ַא ךיז ייּב טינ רהיא טָאה יצ, :רעדָא ??רענייז רעד טלַאה
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 ,רעדירּב עטונ ןערָאװעג רימ ןענעז ךינ ץנַאג ,ךיג ?? עלעבעווש

 ןעו ןופ טסייוו רע טנעקַאּב ןעוועג ןיוש ןעטלָאװ רימ יװ ךיילג

 טלעטשעגּפָא ךיז ןעּבָאה ריס ואוו ,עיצנַאטס רעטשרע רעד ףיוא ,ןָא

 ,טנַאה רעד רעטנוא טּפַאחעג ןיוש ךימ רע טָאה ,טונימ עבילטע ףיוא

 ךיא יצ ,ךימ טגערפעג טשינ רָאנ ןוא ,טעפוּב םוצ ךיילנ טרחיפעגוצ

 .קַאינָאק ךעלזעלג ייווצ ןעסיגנָא ןעסייהעג רע טָאה ,ןיינ יצ ,קנירט

 ַא ךימ לָאז ךיא ,רימ וצ קנואוו ַא ןעּבעגעג רע טָאה םעדכָאנ דלַאּב

 יד טימ ןערָאװעג גיטרַאפ ןענעז רימ זַא ןוא ,לעּפָאג םוצ ןוהט םענ

 ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,סנעסייּברַאפ ןוא סנעצלַאזעג םינימ עלַא

 -רַאפ ,רעיּב לעפוק ייווצ ןעסיגנָא ןעסייהעג רע טָאה ,טעפוּב ןעדעי

 -טניירפטוג רעזנוא ןוא --- ראניצ ַא רימ ,רַאגיצ ַא ךיז -- טרעכיור

 .ןערָאװעג ןעסָאלשעג זיא טפַאש

 ּפמַאק ַא ןהִא ,ךילטנעפָא ץנַאג ןעגָאז ךייא ףרַאד ךיא --

 ןיא גידנעציז ןיוש רעטנַאקַאּב רעיינ ןיימ רימ וצ טכַאמ --- ,הפינח

 טעוװ רהיא --- ןערָאװעג ןעלעפעג ריס טנעז רהוא זַא --- ,ןָאגַאװ

 ּבָאה ךיא סָאװ ,טונימ רעטשרע רעד ןופ --- ? טינ יצ ,ןעּבױלג רימ

 ױזַא ,ךייַא ףיוא ןָאהטעג קוק ַא רָאנ ּבָאה ךיא יוװ .ןעהעזרעד ךייַא

 ומ ןעמעוו טימ ,שטנעמ ַא ןיא סָאד טֶא :טגָאזעג רימ ךיא ּבָאה

 ַא יו ןעציז ,רהיא טרעה ,טנייפ ּבָאה ךיא .טרָאװ ַא ןעדער ןָאק

 !עגידעּבעל ַא טימ ןעדער ּבעיל ּבָאה ךיא ,ןענייווש ןוא עלערוּפַאנ

 /טירד טעליּב ַא ןעמונעג ךיא בָאה יקַאט םעד ּבעילוצ ןוא ,ןעשטנעמ

 ךיא רהָאּפ ױזַא .ןעדער וצ ןעמעוו טימ ןעּבָאה לָאז ךיא ,סַאלק

 ךיא ןָאק ,רהיא טניימ ,סַאלק עטשרע ןוא .סַאלק עטייווצ אקור

 ;ךיוא סַאלק עטשרע ןערהיפסיוא ןָאק ךיא ? ןערהיפסיוא טשינ

 .טהעז ,טַאנ ?ךייַא רַאפ ךיז םהירַאּב ךיא זַא ,רהיא טנעכער רשפא

 גיח רעד ןופ ןיױשרַאּפ ןיימ סױרַא-טּפַאח רעטרעוו יד טימ ןוא

 טקַאּפעגנָא ,רעטסייט ַא ףיוא-טנעפע ןוא ענעשעקנעזיוה רעטשרעט

 א ףיוא יו ,ןעביוא ןופ טנַאה רעד טימ שטַאּפ ַא טוהט ,טלעג טימ

 : קירוצ רעטסייט םעד טלַאהַאּב ןוא ,עלעשיק ךייוו

 .ךאנ ָאד זיא'ס ,טינ ךיז טקערש ---



 78 סערייַא-טָאנעוב ןופ שטנעמ ַא

 ,ןפוא םושּב ןעפערט טשינ ןָאק ןוא שפנ םעד טכַארטַאּב ךיא
 ןוא ,גיצרעפ רהָאי ַא -- ןעגָאז וצ טכער זיא'ס .,טלַא זיא רע לעיפיוו
 טאלג םינּפ סָאד ,גיצנַאװצ ןוא עכילטע -- ןעגָאז וצ טכער זיא'ס
 ןייק ןופ ןמיס ןייק ,טנערּבעגוצ קרַאטשרוצ עלעסיּב ַא ,גיכעלייק ןוא
 -נעכַאל ןוא ענידלהעמיוּב ,עניילק ךעלעגיוא .סעסנָאװ ןוא דרָאּב
 : -ווערהיר ַא ,סגיכעלייק ַא ,סקישטניילק ַא סָאד זיא ןיילַא ןוא ,עגיד
 ,פעּבָאנ ןוא טענ ּפָארַא זיּב ןעּביױא ןופ ןָאהטעגנָא ,סגידעּבעל ַא ,סניד
 ,ּפענק ענעדלָאג טימ דמעה סייוו-יינש ַא ; בעיל ּבָאה ךיא יו ױזַא
 .טקעטשעגניירא ?עדָאנ רענעש ַא טימ סּפינש-ןָארטסַאלּפ רעכיירד ַא
 ַא .טָאיוװעש ןעשילגנע-טכע ןופ גוצנָא רעיולּב רעטנַאנעלע רעיינ ַא
 ן'םיוא גניר רענעדלָאג רערעווש ַא .ךיש עגולק ,ךיש עטריקַאל רֶאּפ
 ןיא ןוז רעד ףיוא ּפֶא ךיז טלעיּפש סָאװ ,טנַאילירּב ַא טימ רענניפ
 ,רע'תמא ןייֵַא רָאנ ןיא רע בוא ,גניד רעד ) ןערעסַאװ טנעזיוט
 טינ םיוא ,טרעדנוח ףניפ-רעיפ ןופ רעניצניוו טינ ןייז הטרעוו ףרַאד
 .( רהעמ

 ךַאוטּפױה יד ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ,זיא סאד --- ךיז ןוהטנָא ןעש
 ּבָאה ןוא ,ךיז ןוחטנָא ןעש ןיילַא בעיל ּבָאה ךיא .ןעשטנעמ ייּב
 ךייַא ךיא לעװ ןוהטנָא ן'כָאנ ,ןָאהטעגנָא ןעש טהעג רענעי זַא ,בעיל
 ןאחרַאפ .טינ רע ןוא ,שטנעמ רענייפ ַא זיא'ס רעו ,ןענעקרעד
 עמ .טינ היאר ןייק רָאג זיא'ס זַא ,ןעטלַאה סָאװ ,עכלעזַא וליפא
 רעד ןיא סָאװ ןייז ןוא ןָאהטעגנָא ןעש רהעז ןהעג ,ייז ןעגָאז ,ןָאק
 יאמל : ףיורעד רימ טרעפטנע ,ןענערפ רעּבָא ךייא ךיא לעוו .טרָאק
 ןימ אזַא רעד טנָארט יאמפ ? טלעוו עצנַאנ יד ןעש ןָא ךיז םוהס
 ַא רענייא ךיז טפיוק יאמל ? םויטסָאק ןימ ַאְזַא רעד ןוא ,גוצנֶא

 ןירג-לערעּפ ,ןעטַאלג א ,םענעסעלטַא ןייֵא ,?סּפינש-טַאמָאלּפיד
 ןוא ןעטיור ַא אקוד ,"טַאגער, ַא טכוז רערעדנַא רעד ןוא ,ךילָאק
 ? ךעלעקנערּפש עסייוו טימ אקוד

 "ייב עכלעזַא ךס א ךָאנ ןעגנערּב טנַאקעג ךייַא טלָאװ ךיא
 ,טייצ יד חריבע ןייֵא ,יאדּכ טינ זיא'ס ןַא ,רעּבָא ךיא ןיימ ,ןעלעיּפש



 םכולע-םולש 74

 ,ןעכרָאה ןוא ןעטנַאקַאּב םעיינ ןיימ וצ ךיז ןערהעקמוא רעסעּב ריִמָאל

 ,ןעלהעצרעד זנוא רע טעוװ סָאװ

 ךיא ןָאק ,טהעז רהיא יוװ .טניירפ רעּבעיל ,ױזַא ,ױזַא -- ,

 עװעלַאשז ךיא ,רהיא טניימ .סָאלק עטייווצ ןערהָאפ אי אקוד ןיוש

 יצ ,ןעּבױלג רימ טעװו רהיא -- רָאנ ,עטָאלּב ןיא טלעג ?טלעג

 ַא ןײלַא ןיִּב ךיא לייו .סָאלק עטירד בעיל ּבָאה ךיא -- ?טינ

 ,ןיּב ךיא .ןעשטנעמ עטסָארּפ בעיל ּבָאה ןוא שטנעמ רעטסָארּפ

 ןיימ ּבָאה ךיא .ט ַא ר ק ָא מ ע ד ַא ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ

 ןיימ) !ִַא ױזַא טֶא .ןיילק רהעז ,ןיילק ןעּביױהעגנָא ערעירַאק

 ,דרע רעד ייּב טנַאה רעד טימ זייוו ַא רימ טוהט רעטנַאקַאּב רעיינ

 ןעסּכַאװעג ןיּב ןוא .( ערעירַאק ןייז ןעּביוהעגנָא טָאה רע ןיילק יו

 טימ רימ סזייווַאּב רעטנַאקַאּב רעיינ ןיימ ) .רעכעה ןוא רעכעה

 .( ןעסּכַאװעג זיא רע ךיוה טייוו יו ,ילעטס רעד וצ ,ףױרַא טנַאה רעד

 -בעלסיּב .עקנילָאװַאּפ רָאנ .טשינ ךיז טּפַאח ,לָאמ ַא טימ טשינ

 יב "שטנעמ , א ןעװעג ךיא ןיּב רעהירפ ,זייווכעלסיּב .,זייוו

 ךיא זיּב !ַאהיאח-אח ?"שטנעמ, ַא ךיא גָאז סָאװ םענעי

 ַא םענעי ייּב ןייז -- עפוטש רעכיוה ַאזַא וצ ןעגנַאגרעד ןיּב

 ךיא זַא ! ןערעסַאװ גונעג-נונעג ןעּפָאלעגּפָא ןענעז --- ,"שטנעמ ,

 ךיא זַא ,ןעוועג ךיא ןיּב סָאװ ,רהיא טרעה ,טכַארט ַא לָאמַא והט

 ,ןעּביױלנ רימ טעװ רהיא --- רימ ךיז ןעלעטש ,דניק ַא ןעוועג ןיּב

 טינ רָאג ,רהיא טרעה ,ךימ ןָאק ךיא ! ךיױּפַאק רָאה יד --- ?טינ יצ

 ןוא ןענַאמרעד םינ ךיס ןָאק ךיא .םעד ןעגעו ןענַאמרעד

 טהעטש עס לייוו ,רשפא טניימ רהיא .ןענַאמרעד טינךימס ?יוו

 עמ זַא .ןיִּב ךיא רעוו ,ןעמעלַא גָאז ךיא .הּברדַא ?ןָא טינ רימ

 ןוא טינ ךימ ךיא םעש --- ? רהיא טנעז ןענַאװ ןופ : ךימ טגערפ

 .| ע ק א מ ש ַא ס ןופ ,הנידמ רעסיורג ַא ןופ ןיּב ךיא זַא ,גָאז

 ַא ?ןע ק ַא מ ש ַא ס סָאד טָא ךיז טניפעג ואוו ,רהיא טסייוװ

 ,עוַאטימ ןופ טייוו טינ ,דנַאלרוק ןיא סעכלעזא ןאהרַאפ לעטדעטש

 ױװַא זיא טדָאטש עצנַאנ יד .ן ע ק ַא מ ש ַא ס סָאד ןעמ טפור

 ןעפױקּפָא טנָאקעג סיוועג גָאט ןעגיטנייה ייּב יז טלָאװ ךיא זַא ,סיורנ
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 יד ךיז טָאה טציא זַא ,ןייז ןָאק סע .סעכָארטָאּפ ערהיא עלַא טימ
 טינ ךייא ךיא ?עוװ --- ןעסּכַאװעגסיױא ,ןעטיּבעגרעּביא טדָאטש

 רהיא -- ןעקַאמשַאס ץנַאג טָאה ןערהָאי עניימ ןיא רָאנ .,ןעגָאז
 ןייא יו טםינ רהעמ טגָאמרַאפ -- ?'טינ יצ ,ןעּביױלג רימ טעװ

 רעד וצ ןיטריוו ןייא ןופ ,דיל ךדימ ןעננַאנעג זיא סָאװ ,ץנַארַאמ

 .שיט ן'כָאנ תּבש טסעג יד ןייז וצ דבכמ ףיוא ,רערעדנַא
 ןערָאװעג ןעגיוצרעד סָאד ךיא ןיּב ןעקַאמשַאס םעד ןיא טָא,

 עטיור ,סעקַאסוטס ענרעזייַא ,ּפעלק ענעקורט ,שטעּפ עניכליה ףיוא

 ַא וצרעד ןוא בייל ן'םיוא סנעכייצ עיולּב ,ןעגיוא יד ןיא ןעקנופ

 ,יוזַא םינ ךיא קנעדעג ,רהיא טרעה ,ךַאז ןייק .,ןעגָאמ ןעגירעגנוה
 ןוא ,טלעוו ס'טָאג ףיוא סױרַא ךיא ןיּב רענירעגנוה ַא ,רעגנוה יו

 ,ןעמוקעג ?כש ןיימ וצ ןיּב ךיא טניז ןופ ןעטילעג ךיא ּבָאה רעגנוה
 !טַאש .עטָאנדונ עגיד'ארומ ןוא שינעמהעלקצרַאה ,רעגנוה
 טסּכָאו סע ?עצעווישז טסייה סָאװ ,רהיא טסייוו ,עצעווישז

 ,ילָאפינַאק ןופ טרָא ן'פיוא סע ןעצונַאּב רמז-ילּכ ןוא רעמיוּב יד ףיוא

 --- 1 טינ יצ ,ןעּבױלג רימ טעוװ רחיא --- םעד טימ טּבעלעג ךיא ּבָאה

 ןיימ ןעוו ,רעמוז רעד ןעוועג זיא סָאד .רעמוז ןעצנַאג ַא טעמּכ

 ַא טהערדעגסיוא ךימ טָאה ,רעדיינש רעסָאנריק ַא ,עטַאטפיטש
 ןוא ,בוטש ס'עמַאמ ןיימ ןופ ןעּבירטעגסיױרַא ךימ טָאה ןוא טנַאה

 ,טנַאה יד טָא .עווַאטימ ןייק ןעקַאמשָאס ןופ ןעפָאלטנַא ןיִּב ךיא

 ,"ךיוא טנייח ןמיס א ןייז ךָאנ ףרַאד סע -- 4 רהיא טהעז

 םזייוו ןוא לעּברַא ןייֵא טעשטאקראפ רעטנַאקַאּב רעיינ ןיימ ןוא -
 : רעטייוו טלהעצרעד ןוא טנַאה עקכיּפ עטנוזעג עכייוו ַא רימ

 ַא ,רעטעקַאנ ַא ,רעגירעננוה ַא ךיז טעקנַאלּבעגמורַא -- ,

 ,ןעטסימ עלא ןיא ךיז טרענלַאװעגסיױא ןוא עוַאטימ ןיא רעסיוורַאּב
 .עלעטש עטשרע יד .עלעטש ַא ןעגירקענ ,טָאג ןעקנַאד ,ךיא ּבָאה

 זיא ןוח רעד .ןזח ןעטלַא ןייֵא ייּב רערהיפ ַא ןערָאװעג ןיּב ךיא
 רע זיא רעטלע רעד ףיוא .ןזח רעטמהירַאּב ַא ץינרע לָאמַא ןעוועג
 יד רעּביא ןהענ טזומעג ןוא ןעניוא עדייּב ףיוא ןערָאװעג דנילּב
 ןיֵלַא עלעטש יד ,רערהיפ ןייז ןערָאװעג סָאד ךיא ןיִּב .רעזייה
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 ןעגָארטרעּביא רָאנ .עלעטש א ןופ השקשינ וליפא ןעוועג טלָאװ
 -נייק .ןעזייא ןופ ןייז טפרַאדַאּב ןעמ טָאה ןעזירּפַאק ס'נזח םעד
 רדסּכ .לָאמנייק .ןעדעירפוצ ןעוועג טשינ רע זיא ,רהיא טרעה ,לָאמ
 רימ ןעסירענסיוא ,ךימ טּפיינקעג ,טעשטרָאװעע רָאנ רע טָאה
 ם היא רהיפ ךיא זַא ,ט'הנעט'ענ טָאה רע ,שיילפ רעקיטש

 ,טלָאװעג רע טָאה ,ןיהואו .הרַאד עס ואוו ,ןיהַא טינ
 רעניד'ארומ א .טינ םויה דע ךיא קסייוו --- ןערחיפ םהיא ךיא לָאז

 עטוג ףיוא טרהיפעגפיורַא ךָאנ ךימ רע טָאה וצרעד ! ןזח רענזירּפַאק
 רימ טעוװ רחיא -- ,טמהירַאּב ןעמעלַא רַאפ ךיז טָאה רע .,ןעכאז

 ט'דמש'עג ךיז ןעּבָאה עמַאמ-עטאט ןיימ זַא -- ? טינ יצ ,ןעּביױפנ

 םיוק ךימ רע טָאה ,ןע'דמשיּפָא טלָאװעג ךיוא ייֵז ןעבָאה ךימ ןוא
 ךיא ןוא .טנעה עשייונ ןופ ןעסירעגסױרַא ןעטסגנַא טימ ,תורצ טימ

 ןערעוו טצעזעצ טינ ןוא םירקש עכלעזַא ןערעהסיוא טפרַאדַאּב ּבָאה
 זַא ,רימ ןופ טרעדָאפעג ךָאנ טָאה רע ,הּברדַא ! רעטכעלעג רַאפ

 .םינּפ םורק ַא ןעכַאמ השעמ-תעּב לָאז ךיא

 טימ ךימ לעװ ךיא זַא ,ןעהעזעגסױרַא ּבָאה ךיא ,טוג ןוא ץרוק ,

 ןיימ טימ תורּפּכ ןעגָאלשעג ךיא ּבָאה ,ןערעטלע טינ ןזח ןיימ
 טהערדעגמורַא .עוװַאּביל ןייק עװַאטימ ןופ קעװַא ןיּב ןוא ?עלעטש ,

 ךימ ךיא ּכָאה ,עװַאּביל ןיא רענירעגנוה ַא טייצ לעקיטש ַא ךיז

 ןעטנַארגימע יד .ןעטנַארגימע עמערָא ערטסַאילאח א וצ ןעגָאלשרעד
 ןייק שזַא ,טייוו ץיגרע ףיש ן'טימ ןערהָאפּפָא ןעּביולקעג ךיז ןעּבָאה
 לָאז עמ ,ייז ייּב ןעטעּב ןעּביוהעגנָא ךימ ךיא ּבָאה ,סערייַא-סָאנעוּב

 זיא'ס ?סָאװ ?רעוו .סערייַאיסָאנעוּב ןייק ןעמענ ךיוא ךימ
 ןָא טדנעוועג זיא'ס ,ייז ןֶא טדנעוועג טינ זיא'ס .,ךילגעמ טשינ
 קעװַא ךיא ןיִּב ,ןענָאז טעװו טעטימָאק רעד ױזַא יו ,טעטימָאק

 לָאז עמ ,ךיז ןעטעּבעגנייַא םיוק ,ט'שלח'עג ,טנייוועגנ ,טעטימָאק ןיא
 .סערייַא-סָאנעוּב ןייק ןעמענ ךימ

 -סָאנעוּב רעו ? סערדייַא-סָאנעוּב סָאװ ,םרחּב ךימ טנערפ,

 ןענעז רימ זַא טשרע ךיוא ךיא רהָאפ ,ןערהָאפ עֶלַא ? סערייַא
 ןערהַאפ ןַא ,רהָאװעג ךיא רעוו ,סערייַא-סָאנעוּב ןייק ןעמוקענ
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 טינ ויא סערייַא-סָאנעוּב זַא ןוא ,רעטייוו ,ךילטנעגייא ,רימ ןערהָאפ
 ןיא ןעקישעצ זנוא טעװ עמ ןעגַאװ ןופ ,טקנוּפ ַא יװ רהעמ
 ןייק ןעמוקעג רָאנ ןענעז רימ .הוח ךֹּכ ןוא .רעטרע ענעדיײשרַאּפ
 טקישעצ ןוא ןעּבירשעגרעּביא זנוא ןעמ טָאה ױזַא ,סערייַא-סָאנעוּב
 ,רחיא טרעה ,ןעוועג טינ זיא ןושארה םדָא ואוו ,תומוקמ עכלעזַא ןיא
 .טיּברַא רעד וצ טלעטשעגקעװַא זנוא טָאה עמ ןוא ,םולח ןיא ןליפא
 ןיוש טגערפ ?טייּברַא רעסָאװ ,ןעסיוו אמּתסמ ךָאד רהיא טליוו
 טינ סיוועג ןעּבָאה םירצמ ןיא וניתובא-תובא ערעזנוא .טינ רעסעּב
 ייז סָאװ ,תורצ יד ןוא ,ןָאהטעג ןעּבָאה רימ סָאװ ,סָאד ןָאהטעג
 ,הדנה רעד ןיא ןָא ךיז טלהעצרעד עמ יװ ,ןענַאטשעגסױא ןענעז
 רימ סָאװ ,םעד ןופ ,רהיא טרעה ,קלח-טנחעצ ןייק טינ ןליפא זיא
 -עג ,ןעמ טגָאז ,ןעּבָאה סעדייז ערעזנוא ,ןענַאטשעגסױא ןענעז
 ַא .ססמער טימ םותיּפ טיוּבעג ןוא לעגיצ טכַאמעג ,םהעל ןעטָאנק
 -ַאֹּב ,רימ יו ױזַא ,ןעבורּפ ךיז ייז ןעטלָאװ ! האיצמ ערעייט
 טימ ,סעּפעטס עטסיוו עטיירּב טנעה עליוה יד טימ ןעטייּברַא
 עסיורג עגיד'ארומ טימ ןוחט וצ ןעּבָאה ,ןעסּכַאװַאּב סעקלעכעטש
 טימ ,ןעשטנעמ א ןייז סרוד ייז ןענָאק רהיד ןייא טימ סָאװ ,ןעסּכָא
 ןַאקרַא ןייֵא טימ ןעגָאי ייז ךָאנ ךיז ףרַאד עמ סָאװ ,דרעפ ערליוו
 -סָאמ לָאמ ןייא שטָאח ןעכוזרַאפ ,ייז טּפַאח עמ זיּב ,פיימ טרעדנוה
 ,סערַאחוס עטְלַא ,שיילפ רעקיטש סיואדןעסייר סָאװ ,טכַאניּב סעטיק
 -רַאפ ןיא םערעוו ענידעּבעל ,רענייטש ןופ םעט ַא ןעּבָאה סָאװ
 ,ןעּבױלנ רימ טעוװ רחיא --- לָאמנייא ּבָאה ךיא ,,.רעסַאװ ןעטלעמיש
 ןיימ ןעהעזרעד ןוא ןיירַא ךייט ןיא ןָאהטעג קוק ַא -- ?טינ יצ
 טיוה עצנַאנ יד .,ןיילַא ךיז ראפ ןעקָארשרעד ךימ ךיא ּבָאה ,םינּפ
 .סעקשעּפמַאּפ יװ טנעה יד ,ןעלָאװשעג ןעגיוא יד .טלײשעגּפָא
 .ןעסּכַאװַאּב ּפָארַא זיּב ןעּביױא ןופ .טגיטולּבעצ םיפ יד

 יױזַא טָא --- ! ? ןעקַאמשָאס ןופ קעטָאמ ?  וד טזיּב סָאד --
 ןוא .טכַאלעצ ךימ ּבָאה ןוא ןײלַא ךיז וצ ןָאהטעג גָאז ַא ךיא ּבָאה
 עסיורג יד ףיוא ןָאהטעג ייּפש ַא ךיא ּבָאה גָאט ןעּבלעז םעד יקַאט
 םעד טימ סעּפעטס עטסיוו יד טימ דרעפ עדליוו יד טימ ןעסּכָא
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 ןייק קירוצ סופדוצ קעװַא זיא רעניימ ןוא ,רעסַאװ ןענימערעוו

 .סערייַא-סָאנעוּב

 ןעהעטש רימ סָאװ ,עיצנַאטס רעד ףיוא זַא ,טנייש רימ רָאנ,

 .לעכיּב ןיא קוק ַא רָאנ טוהט .טעפוּב רעסיורג ַא ןייז ףרַאד ,טציא

 ליומ ןיא ןעמענ סיּפע טייצ יקַאט ןיוש זיא'ס זַא ,טינ רהיא טניפעג

 ."רעטייוו ןעלהעצרעד וצ חּכ ןעּבָאה רימ ןעלעוו בנא ?ןיירַא

 טימ ןעקנורטרַאפ ןוא ,ןייז וצ רעהעג סע יוװ ,ןעסיּבעגרעּביא

 ,עטונ -- ןערַאגיצ וצ טרעכיוררַאפ לָאמ ַא רעדעיוו רימ ןעּבָאה ,רעיּב

 -- סערייַא-סָאנעוּב ןופ ןעראניצ רענַאװַאה ע'תמא ,ענידנעקעמש

 ,רעטרע ערעזנוא ףיוא ןָאנַאװ ןיא קירוצ טצעזעגקעווַא ךיז ןעבָאה ןוא

 "רעד ןעמונעג טָאה סערייַא-סָאנעוּב ןופ רעטנַאקַאּב רעיינ ןיימ ןוא

 : רעטייוו עטכישעג ןייז ןעלהעצ

 טניז סָאװ ,רהיא טרעה ,לעטרע ןייֵא זיא סעריײַא-סָאנעוּב --- ,

 רהיא טנעז עקירעמַא ןיא !טאש ...טלעוו יד ןעפַאשַאּב טָאה טָאג

 ןוא ?טינ לָאמנייק 4 קרָאידינ טדָאטש רעד ןיא ?ןעוועג ןעוו

 ?ןירַאּפ ? לָאּפָאניטנַאטסנָאק ? דירדַאמ ןיא ?  ןיינ ?  ןָאדנָאל ןיא

 םעכלעזַא זיא סָאװ ,ןעלהָאמסיוא טינ ךייַא ךיא ןָאק ,ונ ?טינ ךיוא

 .םוהּת ַא זיא'ס ןַא ,ןעגָאז רָאנ ךייַא ןָאק ךיא .סערייַא-סָאנעוּב

 זיא'ס ןעמעוו רַאפ ,טסייה סָאד ,ןדעדזנ ַא טימ םנהינ ַא .םנהיג א

 ןייק ןייז טינ רָאנ ףרַאד עמ .ןדעדג א ןעמעוו רַאפ ,םנהיג ַא

 -רַאפ ַא ןעכַאמ ןעמ ןָאק ,טנעמָאמ ןעטכער םעד ןעּפַאח ןוא רעמעּפ

 יצ ,ןעּביױלג רימ טעוװ רהיא -- ךיז טרעגלַאװ ןעטרָאד .ןענעמ

 רעּביא טערט רהיא ,טחעג רהיא ,ןעסַאנ יד ןיא דלָאג --- ? טינ

 רהיא לעיפיוו טמענ ןוא טנַאה יד סיוא-טהיצ ,ןָא ךייֵא טגיוּב ,דלָאג

 ןעטערטעצ טינ ךייַא לָאז עמ ,ךייַא רהיא טלָאז ןעטיה רָאנ .,טליוו

 ןעטכארטרַאפ טינ .ךיז ןעלעטשּפָא טינ --- רקיע רעד ,סיפ יד טימ

 ?טינ סעכלעוו ןוא רימ רַאפ טסַאּפ סעכלעוו :ןערעלק טינ ,ךיז

 .טוג זיא -- ןַארָאטסער א ןיא תרשמ ַא ןייז .ןעסַאּפ ףרַאד גנידסלַא

 --- לעקנעש ןיא ךעלשעלפ ןעשַאװ .טוג זיא --- טיילק ַא ןיא גנוי א

 -מורַא .םוג זיא -- עלעגעוו ַא ןעּפוטשרעטנוא ןעפלעה .טונ זיא



 19 : סערייַא-סָאנעוב ןופ שטנעמ ַא

 יד ןופ סעיינ יד ןעיירשסיוא ןוא סָאג רעד רעּביא ןעפיול

 ןעוועדָאה .טםוג ןיא -- טניה ןעשַאו .טוג ןיא -- ןעגנוטייצ

 יד ייז ןופ ןעדניש ןוא ,טוג זיא --- זיימ ןעּפַאח .,טונ זיא --- ץעק

 זיא גנידסלַא --- טרָאװ םענייא טימ .טוג ךיוא זיא --- ךעלכלעפ

 ךיא ּבָאה םוטעמוא ןוא ,טבורּפענסיוא ךיא בָאה גנידסלַא ןוא ,טוג

 םענעי ףיוא ןעטייּברַא זַא ;ךַאז ןייא ,רחיא טרעה ,ןעהעזעגסיורַא

 ןעטייּברַא לָאז רענעי זַא ,רעכיילג לָאמ טנעזיוט .תורּפּכ ףיוא גוט
 -ַאֹּב ױזַא לָאמנייא טָאה טָאג זַא ,ןוהט ןעמ לָאז סָאװ .,רימ ףיוא

 ןוא ,רעיּב סָאד ןעכָאק ןוא ןעציווש ףרַאד רעד זַא ,טלעוו יד ןעפַאש

 ,ןערַאגיצ ןעהערד ןוא ןעציווש ףרַאד רענעי ,ןעקנירט סע ףרַאד ךיא

 זָאל ןהֵאֹּב רעד ןופ טסינישַאמ רעד .,ןערעכיור ייז ףרַאד ךיא ןוא
 ,ןעלהיוק ןענָארט זָאל רַאגעשטָאק רעד ,וויטָאמָאקָאל םעד ןערהיפ

 ,ךיז ןעלעוו ךייַא טימ ךיא ןוא ,רעדער יד ןערימש זָאל רעטייּברַא רעד

 .ןעטכישענ ןעלהעצרעד ןוא ןָאנַאװ ןיא ָאד טָא ןעציז ,רהיא טרעה

 ."טלעוו יד ןעכאמרעּביא ןהענ ייז ןעזָאל ? טינ ייז טלעפעג

 רע ןָאק סָאװ : רימ טכַארט ןוא ןיושרַאּפ ןיימ ףיוא קוק ךיא

 רענעזעוועג ַא ? ריבנ רענעמוקענפיוא ןייא ? שפנ רעד טָא ,ןייז

 גיטראפ ןופ ןיזַאנַאמ ַא רע טָאה טציא ןוא עקירעמַא ןיא רעדיינש

 תיּבה-לעּב ַא רעדָא ?טנַאקירּבַאפ ַא יקַאט רשפא יצ ? רעדיילק

 טּבעל סָאװ ,טסילאטיּפַאק ַא שטנעמ א ױזַא רעדָא ? רעזייה ןופ

 -רעד ןייֵלַא רע ,רעטייוו ןעזָאל םהיא רימָאַל רָאנ ? טנעצָארּפ ןופ

 ; רעסעב סָאד טלהעצ

 טלעוו עסיז ַא ןוא טלעוו ענולק א ,רהיא טרעה ,זיא'ס -- ,

 רעד ףיוא טּבעל עמ סָאװ ,תויח ַא זיא'ס ןוא ,טלעוו עטוג ַא ןוא

 ןיא ןעייּפש ןעזָאל טינ ךיז לָאז עמ ,ןעהעז רָאנ ףרַאד עמ !טלעוו

 עלא ףיוא ,רהיא טרעה ,ןעפרָאװעג ךימ ּבָאה ךיא .,עשַאק רעד

 ןייק .םהרז-הדובע עֶלַא ,ךיז טדער סע יו ,טנעידעגרעביא .,ןעטייז

 ךימ זיא הסנרּפ ןייק .רימ רַאפ רעווש וצ ןעוועג טינ זיא טייּברַא

 ע'סואימ ןייק זיא ,ןעסיוו טליוו רהיא ּביוא ןוא .,סואימ ןעוועג טינ

 יּבַא .ןעש ןענעז תוסנרּפ עלַא .ָאטשינ טלעוו רעד ףיוא ראנג הסנרּפ
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 ךיא .טרָאװ ַא זיא טרָאװ סָאד יּבַא ןוא ךילטנערָא טלעדנַאה רהיא
 ןהעג טינ ,רהיא טרעה ,ךימ לעװ ךיא ,ןיילַא ךיז ןופ סע סייוו

 רהיא רָאנ .בר רעגרעּבמעל רעד ןיּב ךיא זַא ,ךייַא רַאפ ןעמהירַאּב

 ןייק ,םינ ךיא ןיִּב בננ ןייק זַא ,תונמאנ ףיוא ןעּביױלג רימ טנעמ

 ךימָאל .טינ ךיוא רעלדניווש ןייק ןוא .טינ יאדוַא ךיא ןיּב ןלזנ

 רעכילטנערָא ןייֵא רַאפ סָאװ ,רחיא טרעה ,רהָאי אזַא ןעּכָאה

 טשינ םענייק רַאנ ךיא .גידנעטשנָא לעדנַאה ךיא .,ןיּב ךיא רחוס

 ןיא קַאז ןיא ץַאק ןייק .ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד ףיוקראפ ךיא ,ּפָא

 ךיא ?ןיּב ךיא סָאװ ,ןעסיוו טליוו רהיא ,ץרוק .ָאטשינ רימ ייּב

 סע טרעוו ךייַא ייּב יו ,רעדָא ,טנַארעּפיל ַא יו רהעמ טשינ ןיּב

 .הרוחס טלעוו רעד וצ-לעטש ךיא .,"קישטַאדדָאּפ , א ,ןעפורעגנָא

 ...םעד ןופ טשינ טדער רענייק רָאנ ,ןעסייוו עֶלַא סָאװ ,הרוחס יד

 -נעמ ןוא ,טלעוו עגולק ַא וצ ןיוש זיא טלעוו יד ?ייוו ? סָאװ רַאפ

 ייז טגָאז עמ זַא ,טנייפ ןעּבָאה ייז .גיצייג וצ ןיוש ןענעז ןעשט

 .סייוו זיא'ס זַא ,סייוו ףיוא ןוא ,ץרַאװש זיא'ס זַא ,ץרַאװש ףיוא

 ,ץרַאװש ףיוא ייז טגָאז עמ זַא ,טרהעקרַאפ ,בעיל רעסעּב ןעּבָאה ייז

 טעוװו סָאװ ,ונ ...ץרַאװש זיא'ס זַא ,סייוו ףיוא ןוא ,סייוו זיא'ס זַא

 .../? ייז טימ ןוהט רהיא

 טכַארט ןוא סערייַא-סָאנעוּב ןופ ןױשרַאּפ ןיימ ףיוא קוק ךיא

 סָאװ ? שפנ רעד טָא סעכלעזַא זיא סָאװ ! םלוע לש ונוּבר, :רימ

 ןוא ?"קישטַארדָאּפ , רעד טָא ,וצ רע טלעטש לעקיטרַא ןימ ַא רַאפ

 -- ץרַאװש, :םירוּבד ענדָאמ עכלעזַא סיּפע סָאד רע טדער סָאװ

 ןוא ןעטימניא םהיא ןעגָאלשרעּביא ..,"? ץרַאװוש -- סייוו ,סייוו

 -- ?4 רהיא טלעדנַאה סָאװ טימ ,רעטעפ , :םהיא ןוהט גערפ ַא

 .רעטייוו ןעדעד רעסעּב םהיא זָאל ךיא .טינ רימ ךיז טליוו

 ןעניטציא ןיימ ייּב ?רימ ןעטלַאה עשז וואו ,ץרוק --- ,

 ,ךילטנעגייא ,זיא ןיילַא טפעשעג ןיימ .סערייַא-סָאנעוּב ןיא טפעשעג

 טליו רהיא בוא ,זיא טפעשעג ןיימ .סערייַא-סָאנעוּב ןיא טינ

 ןיא ,זירַאּפ ןיא :טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא ,םוטעמוא ,ןעסיוו

 סָאד ,רָאטנַאק-טּפיױה יד ןוא ,ןָאטסָאּב ןיא ,טשעּפַאדוּב ןיא ,ןָאדנַאל
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 טציא ןענעז רימ סָאוו ,הריבע ןייֵא .סערייַא-סָאנעוּב ןיא זיא ,ָארויּב
 רימ וצ ןערהיפניירַא ךייַא טלָאװ ךיא .סערייַא-סָאנעוּב ןיא םינ
 רימ ייַּב ."ןעשטנעמ , טימ ,רָאטנַאק 8 ןעזייוו ךייַא ,ארויּב ןיא
 --- ?טינ יצ ,ןעּביױלג רימ טעוװ רחיא --- ֿפֶא ךיז ןעּבעל "ןעשטנעמ,
 טינ ןעמ טייּברַא רהעמ --- גָאט ןיא העש טכַא ,סדלישטיור יד יו
 טנעכערראפ "שטנעמ , ַא זיא רימ ייּב .וליפא טונימ ַא רימ ייּב
 ןילַא ןיִּב ךיא ?ייוו 4 סָאװ רַאפ ,רהיא טסייוו ,ןעשטנעמ ַא רַאפ
 .םיפּתוש עגיטציא עניימ ייּב יקַאט ."שטנעמ, א ןעוועג לָאמַא
 ייווצ רָאנ ןעוועג ייז ןענעז רעהירפ .םיפּתוש יירד טציא ןענעז רימ
 טנַאה עטכער יד ,"שטנעמ , ַא ייז ייּב ןעוועג ןיּב ךיא ןוא ,םיפּתוש
 ןיא ,ןעגָאז ןעמ ןָאק ,טפעשעג עצנַאג סָאד .ןעוועג ייז ייּב ךיא ןיִּב
 ,הרוחס ןעפיוקרַאפ ם'ייּב ,הרוחס ןעפיוק ם'ייּב .,רימ ףיוא ןעוועג
 םוטעמוא --- הרוחס יד ןעריטרָאס ם'ייּב ,הרוחס ןעצָאשּפָא ם'ייּב
 יִצ ,ןעּבױלג רימ טעוװו רחיא -- גיוא ןייֵא זיא רימ ייּב ...ךיא
 ךיא לע ,הרוחס לעקיטש ַא ףיוא קוק ַא רָאנ והט ךיא זַא -- ? טינ
 ןָאק סע ןיהואוו ןוא הטרעוו יד טָאה'ס לעיפיוו ,ןעגָאז דלַאּב ךייא
 רעזנוא ייַּב .ןעצנַאגניא טשינ ךָאנ זיא ןילַא סָאד רָאנ ...ןהעג
 טרעה ,ןעּבָאה ךָאנ ףרַאד עמ  .גיצניוו ןײלַא גיוא ןייַא זיא טפעשעג
 ןענָאק ןעמ ףרַאד ליימ ַא רַאּפ ...חירה שוח א ,ךיוא זָאנ א ,רהיא
 ןָאק עמ ֹואוו ,ןעלהיפ ףרַאד עמ .טניל סיּפע ואוו ,ןעקעמשנָא
 ,דנעל ןוא קור ןעכערּב ןָאק עמ ואוו ןוא ,טפעשעג םוג ַא ןעכַאמ
 יד רעּבירַא זיּב ,רהיא טרעה ,עטָאלּב ַא ןיא ןעכירקניירַא ךָאנ ןוא
 -וצ ...ןעגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ ןעּבָאה םעדכָאנ לָאז עמ ,ןערעהיוא
 -וצ .טלעוו רעד ףיוא ןאהרַאפ ,רהיא טרעה ,"סערעטוגיטש, לעיפ
 טפעשעג רעזנוא ןוא --- טפעשעג רעזנוא ףיוא ןעקוק ןעגיוא לעיפ
 רחיא זַא ,טירט ןייא ....ַאח - אח ,גיוא טוג ַא רַאפ ארומ אאקוד םָאה
 ןהעצ ןייק טימ ןעשַאװּפָא טינ ךייַא רהיא םעוו ,ןעשלאפ ַא טכַאמ
 יירערימש ַא ,רעדליּפענ ַא ,דלַאװג ַא טרעוו ,סיּפע ךלַאּב ...ןערעסַאוװ
 יד .טינ רהעמ ךָאד ןעפרַאד ןעטעזַאג יד ןוא ,ןעטעזַאנ יד ןיא
 .ןעגנילק וצ סָאװ ןופ ןעּבָאה ייז יּבַא ,היחמ ךיז ןענעז ןעטעזַאנ
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 -ןעזָאלּב ,ךעלרעלעט גיצעבעיז ןוא ןעבעיז ףיוא ךַאז יד ייז ןעגעלעצ

 עצנַאג יד ףיוא-ןעּבױה ןוא תושפנ-תנּכס טימ רעייפ ַא ףיוא

 יד -- דוסּב ןעגָאז ךייַא ףרַאד ךיא -- וליפא שטָאח ...עיצילַאּפ

 ןיא זנוא ייּב ,אח- ַאח ,זיא טלעוו רעצנַאג רעד ןופ עיצילָאּפ

 -טסָאק זנוא סָאװ ,עמוס יד רָאנ ןעפורנָא ךייַא לָאז ךיא ...ענעשעק

 יב ...ןעקערשרעד ךיז רהיא טעװ ,ןייֿפַא עיצילַאּפ רהָאי ַא ּפָא

 ןופ הניתנ ַא ןיא -- ?טינ יצ ,ןעּביױלג רימ טעוװ רהיא --- זנוא

 "! ופ --- טנעזיוט גיצנַאװצ ,טנעזיוט ןהעצפופ ,טנעזיוט ןהעצ

 ,טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא ןױשרַאּפ ןיימ טוחט רעטרעוו יד טימ

 םוהט השעמ תעּב .רעטנעזיוט טימ ךיז טפרַאװ סָאװ ,שטנעמ א יוו

 שטנעמ רעד ןוא ,ןייש רעד ףיוא גניר רענעטנַאילירּב רעד שטשילב א

 ךיז טלעטש ,רעטנעזיוט טימ טפרַאװ סָאװ ,סערייַא-סָאנעוּב ןופ

 ףיוא טכַאמעג ןעּבָאה סע םשור ַא רַאפ סָאװ ,טקוק ,עלייוו ַא ּפֶא

 :רעטייוו טרהָאפ ןוא ,רעטנעזיוט יד רימ

 זיא ,רהיא טניימ ,רהעמ ןעּבעג לָאמַא ףרַאד עמ זַא ןוא ==

 ךיא .טּבױלנַאּב אקוד ןיוש רימ ןענעז ףיורעד ?ץוריּת א סיּפע

 ןעלָאז רימ רעטנעזיוט ?עיפיוו ,םיפתוש יירד עלַא ,רימ יקַאט ,ןיימ

 עלַא ...תונמאנ ףיוא ךיז ןעמ טּביולג ,עיצילָאּפ ףיוא ןעזייוװנָא טינ

 סנייא ךיז ןעּביולג רימ .תונמאנ ףיוא זנוא ייּב ךיז ןערהיפ תואצוה

 םינ טםעװ ןערעדנַא ם'נופ רענייא .טרָאװ ן'פיוא ערעדנַא סָאד

 זָאל ,הּברדַא ,ןוא ...?עיפ ױזַא טָא ףיוא ,רהיא טרעה ,ןענעקיילרַאּפ

 ןעטסיװ ַא ןעּבָאה רע טעװ -- ,ןענעקיײלרַאפ אי ןעבורּפ רענייא

 ןוא ,ערעדנַא סָאד סנייא טוג ,רהיא טרעה ,ךיז ןענעק רימ ...ףֹומ

 .טלעוו עצנַאג יד רָאלק ןענעז רימ ןוא ,ץַאלּפ םעד ןעסייוו רימ

 .יןענָאיּפש ענייז טימ ןעטנעגַא ענייז ךיז טָאה זנוא ןופ רעדעי

 ,תונמכאנ ףיוא ךיז טרהיפ סָאװ ,טפעשעג ? רהיא טניימ ןעד סָאװ

 רעסעּב ןייז טלָאװ'ס זַא ,טינ רהיא טניפעג ...ןהעג טינ שרעדנַא ןָאק

 ּפָארַא-גנורּפש ַא ןעּבעג עיצנַאטס רעד ףיוא ָאד ןעכָאז רימ ,טכער יונ

 "4 ןלַאה םעד ךרוד-קנעווש ַא ןוהט ןֹוא
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 טנַאה א רַאפ ךימ טמענ ןוא ןױשרַאּפ ןיימ רימ וצ טכַאמ ױזַא
 .ןיירא ןעניוא יד ןיא רימ טקוקרַאפ ןוא

 ןוא ,ןעגעגַאד טשינרָאג ּבָאה ךיא זַא ,ךילדנעטשרַאּפטסּבלעז

 -קנעווש ַא ןעוהט ןוא עיצנַאטס רעד ףיוא ּפָארַא-גנורּפש ַא ןעּבעג רימ

 -יק ףעלשעלפ יד ןעקַאנק ערעדנַא ס'כָאנ סנייא .זלַאה םעד ךרוד
 עמ זא ,טיטעּפַא ןימ אזַא טימ טקנירט ןַאמ-הרבח ןיימ ןוא ,דַאנָאמ
 חמ ןיא טייצ עצנַאג יד טלעּבירג רעּבָא רימ ,ןייז אנקמ םהיא געמ
 טָא ,רע טלעדנַאה לעקיטרַא ןימ ַא רַאפ סָאװ טימ :  קנַאדעג ןייא
 טימ יֹוזַא ךיז רע טפרַאװ סָאװ ? סערייַא-סָאנעוּב ןופ שטנעמ רעד
 רעצנַאנ רעד ןופ עיצילָאּפ יד סָאד זיא ױזַא יו ןוא ? רעטנעזיוט
 ןעמנעגַא ייז ןעפראד סָאװ וצ ןוא ? ענעשעק ןיא םהיא ייּב טלעוו

 טימ ...? דנַאּבָארטנַאק טימ טינ רע טלעדנַאה ...? ןענָאיּפש ןוא

 רע רעדָא ... ? תורוחס עשי"'בנג טימ ...? ןעטנַאילירּב עשלַאפ

 ענייפ יד ,ןופ ,רעמהירַאּב ַא ,רעקַאנק ַא ,רעלַארּפ ַא ױזַא טָאלג זיא
 הנושמ גנוצ רעד רעטנוא ייז ייַּב טסּכַאװ גנידסלַא סָאװ ,תוירּב

 ,זנוא וצ ...? טיירּב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ,טרעּפמולענמוא
 ,רעכַאמנעצנוק ןימ אזַא ןײרַא ךיז טּפַאח סע זַא ,ןערעשזַאיאװ-ימַאק
 :ןעמָאנ םענעגייא רעזנוא םהיא רַאפ רימ ןעּבָאה ,םזנמ-לעּב ַא

 ןיא גניזסלַא סָאװ ,שטנעמ א ,טסייה סָאד ." טסיסָארגנ ַא ,
 ךיא 'ַא : טושּפ סָאד טסייח זנּכשַא ןושלּב ..,?ָארגנַא םהיא ייּב
 וצ תעדעיוו ןערעכיורדַאפ רימ ...קיניישט ַא טקַאה סָאװ ,ןרקש ַא
 -סָאנעוּב ןופ שטנעמ רעד ןוא ,רעטרע ערעזנוא ןעמענרַאפ ,ןערַאניצ
 : רעטייוו טקַאה סערייַא

 .ּםיּפתוש עניימ ייַּב ?םינּפַא ,רימ ןעטלַאה עשז ואוו --- ,
 ןענעז רעהירפ .םיפתוש עג י ס צ י א עניימ ייּב ,טסייה סָאד
 ךייא ּבָאה ךיא יו ,ןעוועג ןיּב ךיא ןוא ,םיּתּב-ילעּב עניימ ןעוועג יז
 ןייק ןעטכַארטסיױא טינ ךייַא לע ךיא .שטנעמ רעייז ,טגָאזעג ןיוש
 ייֵז ןעּבָאה יו .םיִּתּביילעּב עטכעלש ןעוועג ןענעז ייז זַא ,לוּבלֹּב

 ַא יו ,יירטעג ןעוועג ייז ןיּב ךיא זַא ,טכעלש רימ וצ ןייז טנַאקעג
 ,רעייט ,רחיא טרעח ,ןעוועג רימ ייּב זיא טנעס ַא רערעייז ?טנוח
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 ּבעילוצ טפיוקעג רימ ךיא ּבָאה םיאנוש ןוא .,רענעגייא ןיימ יו ױזַא

 רימ טםעוו רהיא -- ןעטייצ ןעוועג זיא'ס ! םיאנוש עגיטולּב ,ייז

 טפַאשיירטעג ןיימ רעּביא ךימ טָאה עמ סָאװ --- ? טינ יצ ,ןעביולג

 ,ןעמהירַאּב ךימ געמ ךיא .ןע'מס טושּפ יקַאט .ןע'מס טלָאװעג

 ןָאק רעכילרהע סָאװ ,ךילרהע טנעידעג ייז ּבָאה ךיא זַא ,רהיא טרעה

 ...ןעסעגרַאפ טינ ךיוא ךיז ןָא ּבָאה ךיא ,תמא ןייז טינ רָאג ןיוש

 ףרַאד שטנעמ ַא .ךיז ןָא ןעסעגרַאפ טינ לָאמנייק רָאט שטנעמ ַא

 ,רע טּבעל טנייה .שטנעמ ַא יו רחעמ טינ זיא רע זַא ,ןעקנעדעג

 ןייק טינ ןיא םענעי ייּב ןייז גיּבכיא !ַאח- ַאח ...7 ןעגרָאמ ןוא

 ? גנוצ ַא ןהֶא יצ ? סיפ ןהֶא ? טנעה ןהָא --- ךיא ןיּב סָאװ .ןַאלּפ

 ןהעגַאּב טינ ךיז ייז ןענָאק רימ ןהָא זַא ,טסואוועג ּבָאה ךיא ,טרפּבו

 |ערָא סט ןוא טינ ןענָאק ייז ,ןטיפא גָאט ַא

 ..יתודוס טימ תודוס ,רהיא טרעה ,תודוס ָאד זיא'ס לײװ ...טינ

 -נייא בשיימ ךימ ךיא ןיּב ...טפעשעג ַא ןיא זיא רענייטש רעד יו

 -ילעּב עניימ וצ ןיירַא-םוק ןוא ,גָאט םענעש ַא ןיא ,רהיא טרעה ,לָאמ

 ןעקוק "?! ןעררעה עניימ ,ועידַא, : ייז וצ ןָא ךימ ףור ןוא םיּתּב

 ; טסייה ,ךיא גָאז ,ועידַא/ ??עידַא טסייה סָאװ, : ןָא ךימ ייז

 :ךיא גָאז ??השעמ יד זיא סָאװ, :ייז ןענָאז ."טנוזעג טייז

 סנייא רעּביא ךיז ייז ןעפרַאװ ..,"? רועיש רעד זיא טענַאװ זיּב

 לעיפיוו, : גערפ ַא ךימ ןעוהט ןוא ןעניוא יד טימ ערעדנַא סָאד טימ

 לָאז ךיא לעיפיוא :ייז וצ ךיא גָאז ??לַאטיּפַאק ךיא גָאמרַאפ

 טייצ רעטשרע רעד ףיוא ןייז רימ טעװ ,ךיא גָאז ,ןעגָאמרַאֿפ טינ
 ,טָאג זיא ,גרַאק ןייז טעוװ ,ךיא גָאז ,רעמָאט ןוא ,ךיא גָאז ,גונעג

 ןעּבָאה יאדוַא ..."טדָאטש ַא סערייַא-סָאנעוּב ןוא רעטָאפ ַא ,ךיא גָאז

 --- ןהעטשרַאפ טינ ךימ ייז ןעלָאז סָאװ רַאפ .ןענַאטשרַאפ ךימ ייז

 ןענעז ַא ױזַא טא ןוא ? ןערָאװעג טרַאדעגסיוא ייז זיא חמ רעד
 -ילעּב יירד ,םיפּתוש יירד .םיפּתוש ןערָאװעג ןָא טלָאמעד ןופ רימ
 םענעי ,רהעמ םעד -- ָאטינ זיא זנוא ייּב .ךיילנ ףיוא ךיילנ ,םיּתּב

 ,טינ ךיוא ךיז ןעמ טנעירק ןעגעירק ...טינ טָאג סָאװ .רעגיצניוו
 -נַאד ,ןעמ טנעידרַאפ ןענעידרַאפ זַא ,ןענעירק ךיז ןעמ לָאז סָאװ וצ
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 טרעוו טלעוו יד ...טסּכַאװ טפעשענ סָאד ןוא ןעש ץנַאנ ,טָאג ןעק
 ןופ רעכילטיא ...רערעייט לָאמ עלַא טרעוו הרוחפ יד ןוא רעסערג

 רעד ףיוא ףרַאד רע לעיפיוו תומתוש ןופ סױרַא ךיז טמענ זנוא

 ןהֶא ,ןייֵלַא רימ ייּב .תואצוה-ילעּב עסיורג עלַא ןענעז ךימ .האצוה

 ,ןעּביולג רימ טעוו רהיא --- קעװַא טהעג ,רעדניק ןהֶא ןוא ּבייוו ַא

 ַא טימ ןערעדנַא ןייַא ייּב יװ ,לעיפ ױזַא לָאמ יירד --- ? םינ יצ

 ,ןיילא הקדצ רהָאי ַא ּפָא-טפָאק ךימ סָאװ .,רעדניק טימ ןוא ּבייוו

 ,ָאטשינ זיא'ס .ןענעידראפ ןעשנואוועג רערעדנַא ןייֵא סָאד ךיז טלָאװ

 ,טלענ ןייק ןעטסָאק טשינ ךימ לָאז סָאװ ,ךַאז ןייא ,רהיא טרעה

 -- טרעצנָאק ַא ,עסאקךךעטנארנימע ןיא ,לָאטיּפש ַא ,להוש א

 ןענעז ואו ןוא !טדָאטש ַא ,ערהדיע ןייק ,זיא סערייַא-סָאנעוּב
 ,ןעּביױלג רימ טעוװ רהיא -- ?ארשי-דץרא 4 טדעטש ערעדנַא סיּפע

 טמוק גנַאל טינ טשרע .,טלעג ךיוא ןיוש ךימ טסָאק -- ? טינ יצ

 טימ ,ףעירּב רענעש ַא .םילשורי ןופ הבישי ַא ןופ ףעירּב א ןָא רימ

 רעד .םינּבר ןופ תומיתח טימ ןוא לעּפמעטש ַא טימ ,דודדנמ ַא

 ינברה , :ל?וטיט םענעש ַא טימ ,רימ וצ ךיילנ ןעּבירשעג זיא ףעירּב

 --- ,רימ ךיא טכַארט -- !ע-עד-ע ..."יכדרמ בר םסרופמה ריבגה
 ם'ייּב ןָא ךימ ןעפור ןוא ןעשטנעמ ענייפ עכלעזַא ןענעז ייז דלַאּביװ

 ַא ןעקיש ייז ףרַאד עמ ןוא ןייז טינ ריזח ןייק ןעמ ןָאק ,ןעמָאנ

 ןאו טנייה .תובדנ עניטייז ךייא רהיא טָאה סָאד ...רעטרעדנוה

 ןעקַאמשָאס ?ןעקַאמשָאס ?טדָאטש-טרוּבעג ןיימ ץינרע זיא

 עֶלַא -- ?טינ יצ ,ןעּביולג רימ טעוו רהיא --- רימ ייּב וצ-טמענ

 רימ טמוק לָאמ עלַא ,לָאמ עלַא !טלעג טימ לעטיה ַאזַא טָא רהָאי

 סָאד ,הרצ אזַא זיא סָאד .לעווירּב רעדנַא ןייַא ןעקַאמשָאס ןופ ןָא

 חסּפ עֶּלַא .טינ ןעמ טסעומש םיטח-תועמ ןופ ...קַאלש אזא זיא

 טציא ךיא רהָאֿפ טָא ..,"ןָאקַאז , ַא ןיוש זיא סָאד .רעטרעדנוה א

 טימ ןעמוקּפָא טינ ?עוו ךיא זַא ,רעהירפ ךיא סייוו ,ןעקַאמשאס ןייק

 לָאז ךיא יאלה ? רעטנעזיוט ַא ,ךיא נָאז סָאװ .רעטנעזיוט ןייק

 ,טייקגיניילק א .יירד עלַא ןייז ןעלעוו ,טינַא .ייווצ טימ ןע'רטּפ

 זייוודניק ןופ --- םייה רעד ןיא טייצ ַאזַא ןעוועג טינ זיא שטנעמ 8
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 ,רעהירפ סייוו ךיא ! םייה ןיימ ךָאד זיא ןעקַאמשַאס | ַאח - ַאח ,ןָא

 .ןעפיולפיונוצ ךיז טעװ עמ .ןעכָאק טעװ טדָאטש עצנַאג יד זַא

 -סָאנעוּב ןופ קעטָאמ רעזנוא ,ןעמוקעג ןיא קעטָאמ, :הלורג ַא

 סױרַא טרָאד ןיוש טקוק עמ ,רימ טּביולג ! בוט-םוי ַא .,.?! סערייַא

 רעדעי ןופ .טײלעמערָא עסיורג ךַאּבענ .ן'חישמ ףיוא יוװ ,רימ ףיוא

 יז ּפָאלק ךיא רהָאפ ךיא זַא ,ןעסיוו וצ ייז ךיא בעג עיצנַאטס

 -- ןיילַא ךיא .,"קעטָאמ .ויַאשזעירּפ; ;שעּפעד ַא גָאט עֶלַא

 סָאװ ןעלעוו ךיוא ןיוש טלָאװ ---? טינ יצ ,ןעּביױלג רימ טעוװ רהיא

 י"שָאס ףיוא ןוהט קוק ַא .ןעקַאמשַאס ןייק ןערהָאפ וצ ןעמוק רעכיג

 -שָאס ןופ ּביוטש םעד ,ןעקַאמשַאס ןופ דרע יד ןוהט שוק ַא ,ןעקַאמ

 -וינ הרּפּכ ַא !סערייַא-סָאנעוּב ,רהיא טרעה ,הרּפּכ ַא ,ןעקַאמ

 ןעקַאמשָאס !ַאח -ַאח !זירַאּפ הרּפּכ ַא ! ןָאדנָאֿל הרּפּכ ַא ! קרָאי

 .../! םייה ןיימ ךָאד זיא

 יו רעטרעוו יד ייּב ךיז טָאה ןױשרַאּפ ןיימ ןופ םינּפ סָאד

 רעגנוי יו סָאד זיא סיּפע .םינּפ רעדנַא ןייַא ראג .,ןעטיּבעגרעּביא

 ךעלעניוא עגידלהעמיוּב עניילק יד ןוא ,רענעש ןוא רעגנוי .ןערָאװעג

 ןופ ץנאלג םעיינ ַא טימ לערעייפ רעדנַא ןייֵא רָאנ ןעמוקַאּב ןעּבָאה

 -עג טשינ ,ע'תמא ןופ .טפַאשּבעיל ןופ ןוא תולדנ ןופ ןוא דיירפ

 סייו ךיא סָאװו :ךַאז ןייא הריבע ןייֵא ...טפַאשבעיל עטכַאמ

 ךימ טזָאל רע ...טלעדנַאה רע סָאװ טימ ,טַארוקַא טינ ץלַא ךָאנ

 : רעטייוו טדיינש ןוא ןעטכַארט טינ גנַאל רעּבָא

 -שָאס ןייק ךיא רהָאּפ ,ךילטנענייא ,סָאװ ,טניימ רהיא -- ,

 לעטיּב ַא ןוא ,טדָאטש רעד ךָאנ יקַאט ךיא קנעב לעסיב ַא ? ןעקַאמ

 ַא טרָא ןעגילייה ץפיוא סיּפע ךָאד ּבָאה ךיא .תובא-רבק ףיוא

 עצנַאג ַא -- רעטסעווש ןוא רעדירּב ןוא ,רעטומ ַא ןוא רעטָאּפ

 זיּב .ךיוא ןעּבָאה הנותח יקַאט רימ ךיז טליוו בגא ןוא .החּפשמ

 ליוו ןעּבָאה הנותח ןוא ? רוחּב ַא ןעציז וצ רועיש רעד זיא טענַאװ

 ןופ .דַארג ןיימ ןופ .טדָאטש ןיימ ןופ .ןעקַאמשַאס ןופ אקוד ךיא

 טימ ןעּבירשעגרעּביא םעד ןעגעוו ןיוש ךימ ּבָאה ךיא .החּפשמ ןיימ

 ...סטכער סיּפע ןהעזכָאנ רימ ןעלָאז ייז ,ןעקַאמשאס ןופ טניירפ עניימ
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 ןיוש טעװ ,םולשּב ןערהָאּפ וצ ןעמוק רָאנ לָאז ךיא ,ייז ןעּביירש
 ךימ טָאה עמ ..,ךיא ןיּב רענ'ענושמ ַאזַא טָא ,,.טכער ןייז אלימּב
 ,ןעּביױלג רימ טעװ רהיא -- סערייַא-סָאנעוּב ןיא טגעלעגרָאפ ןיוש
 טלָאװ ךיא .טלעוו רעד ןופ ןעטייהנעש עטסערג יד -- ?טינ יצ

 רעשיקרעט רעד סָאװ ,סעכלעזַא ןערהיפסיוא ,רהיא טרעה ,טנָאקעג
 טגָאזעג רימ ּבָאה ךיא רָאנ ...טשינ סָאד טגָאמרַאפ וליפא ןַאטלוס
 ןייק ךיא רהָאפ ןעּבָאה הנותח !ןייג :לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא
 .רעטכָאט עשידיא א ,דניק גידנעטשנָא ןייַא ליוו ךיא .ןעקַאמשַאס
 -ּםִא יז ?יוו ךיא .,ןעקוק טינ ףיורעד ךיא לעװ ,םערָא יו ןייז געמ יז

 עצנַאג יד ,דלָאנ טימ ןעטישּפָא ערהיא ןערעטלע יד .ןעטליג
 רימ וצ ןעגנערּב ךיא לעװ ןיילַא יז ןוא .ןעכַאמ ךילקילג החּפשמ

 ַא ,רהיא טרעה ,ןעצוּפסױא רהיא לע ךיא ,סערייַא-סָאנעוּב ןייק
 ףיוא ךיא לע עלעקנערּפש ןייק ,ןיסעצנירּפ ַא רַאפ יװ ,ץַאלַאּפ
 --- רימ ייּב ןעּבעלּפָא ךיז יז טעוו ךילקילג .,ןעלַאפ ןעזָאל טינ רהיא

 רעצנאג רעד ןיא יורפ ןייק יוװ ---? טינ יצ ,ןעּביולג רימ טעוו רחיא

 רהיא רעסיוא ,ךאז ןייק ןופ רימ ייּב ןעסיוו טינ טעװ יז ! טלעוו

 רעדניק יד .רעדניק ערהיא טימ ןוא ןַאמ רהיא טימ ,טפַאשטריװ

 -ניא ףיוא םעד ,רָאטקָאד ףיוא םעד .ןערעידוטש ןעזָאל ךיא לע
 ןיא ןעקישּפָא ךיא ?עװ רעטכעמ יד ,טסירוי ףיוא םעד ,רעינישז

 --- ?ןיהואוו ,רהיא טסייוו .ןָאיסנַאּפ םענעסָאלשעג ןעשידיא ַא
 " ,,טרופקנַארפ ןייק

 יד ןעמענּפָא רָאטקודנָאק רעד ןָא-טסוק רעטרעוו יד ייּב
 טנַארט ( לָאמ לעיפיוו טקרעמַאּב ןיוש ּבָאה ךיא ) דימּת .ןעטעליּב
 םהיא ףראד עמ ןעוו ,טלָאמעד טקנוּפ רָאטקודנַאק םעד חור רעד ןָא
 יד ןעּפאח עלַא .המוהמ א ,לעמוט א טרעוװ ןָאנַאװ ןיא !םינ
 ,ןָאגַאװ ןופ ןענייטשסיוא זומ ךיִא .םכותּב ךיוא ךיא ןוא ,ךעלקעּפ
 -סָאנעוב ןופ שטנעמ רעד .געוו רעדנַא ןייַא ףיוא ןעצעזרעּביא ךיז

 ןערהיפ רימ ןוא ,שזַאנַאּב ןיימ ןעדניּבפיונוצ רימ טפלעה סערייַא
 רעביא ָאד ּבעג ךיא סעכלעוו ,ךערּפשענ ַא ךיז ןעשיווצ לייוורעד
 ; טרָאװ ןיא טרָאװ ,ךילטקניּפ
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 -וא :סערייַאיסַָאנעוּב ןופ שטנעמ ועד

 ןעמעוו טימ ןייז טינ .רעטייוו טינ טרהָאפ רהיא סָאװ ,דָאש ַא ,אוו

 : .ןעדער וצ

 .הסנרּפ זיא הסנרּפ ? ןוהט ןעמ לָאז סָאװ :ךי א

 םג :סערייֵַאיסָאנעוּב ןופ שטנעמ רעד

 ןעוומ לע ךיא ,ארומ ּבָאה ךיא .הסנרּפ זיא הסנרּפ .טנָאזעג

 ,ןָאק ךיא .סַאלק עטייווצ ןיא ךיז ןעלקעּפרעּבירַא ןוא ןעלהָאצוצ

 ךיא זַא ,רימ ייּב .ךיוא סַאלק עטשרע ןערהיפסיוא ,טָאג ןעקנַאד

 ...ןהַאּב ןיא רהָאפ
 ךייַא גָאלש ךיא סָאװ ,טינ לעּביארַאפ ןייק טָאה :ך יי א

 ךיא .טייצ טונימ עּבלַאה ַא ךָאנ ןעצנַאגניא ןעּבָאה רימ .רעּביא

 .ןעגערפ סיּפע טלָאװעג ךייַא ּבָאה

 םוצ :סערייֵַאיסָאנעוּב ןופ שטנעמ רעד

 ? לעיּפשייּב

 ,א ...ןעגערפ טלָאװעג ךייַא ּבָאה ךיא ,לעיּפשייּב םוצ :ךיא

 טימ ? טפעשעג רעייַא ,ךילטנעגייא ,זיא סָאװ ...! ןיוש טפייפ עמ

 ? רהיא טלעדנַאה סָאװ

 טימ :ס ערייֵַא-סָאנעוּב ןופ ׁש ט נע מס רע ד !

 ,טניירפ ןיימ ,םיגורתא טימ טשינ !אח-אח ?לעדנאה ךיא סָאװ

 ...! םיגורתא טימ טשינ ,ךיא לעדנַאה

 םייז רענעי ףיוא ןעצנַאנניא שזַאנַאּב ןיימ טימ ןיוש ןיּב ךיא

 ןופ שטנעמ רעד ןעגיוא יד רַאפ רימ טהעטש ךָאנ ןוא ,ןָאגַאװ

 רעד םימ ,ףוצרּפ םענעדעירפוצ ןעטַאלג ןייז טימ סערייַא-סָאנעוּב

 יד ןיא רימ טגנילק ךָאנ ןוא ,ןהייצ יד ןיא רַאניצ רענידנעקעמש

 : ?ַאח - ַאח, ןייז ןערעהיוא

 ,טנייופ ןיימ ,םיגוותא טימ טשינ--

 ...!םיגורתא טימ טשינ ,ךיא ?עדנַאה

 .ףהניפ ר עמונ עטכיש עג ע ד נע
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 ןערהָאפ רימ ןיא ,'דיריי ן'םיוא טרהָאּפ רהיא --
 רהיא ןוא ,טנייועגסיוא ןיוש ךיז ּבָאה ךיא ."'דיי, ם'נופ
 טוהט ,טרָא ןייַא ןעכַאמ ךייַא ןעמ ףרַאד -- ןענייוו טשרע טרהַאפ
 ךייַא זיא'ס ,רעהַא ,רעטנעהענ לעסיּב ַא קור א ,?חומ טייז ,ךיז
 .ןעציז וצ טונ טינ

 ! טָא --
 רעטניה ןענױשרַאּפ ייווצ ןָאגַאװ ןיא ךרוד ךיז ןעסעומש ױזַא

 רערעדנַא רעד ןוא טדער רענייא ,טסייה סָאד .סעציילּפ עניימ

 .רעטרעוו עבלאה טיט טייצ וצ טייצ ןופ וצ םהיא טעקמָאּב

 .עקניטלַא ןיימ ןוא ךיא .סָאד רימ ןערהָאּפ דנַאנַאבלַאז --

 .ןעפָאלשעגניַא זיא יז .,דרע רעד ףיוא טגיל סָאװ ,יז זיא סָאד טָא

 -ַּפִא טלָאװעג טינרָאװ .ןעדיא עלַא רַאפ ךאבענ ךיז טנייוװעגנָא

 -ּפִא טינ -- ןוא רבק םוצ ןעלאפענוצ .טרָא ןעגילייה ןופ ןעטערט

 גָאז ,גונעג ןייז לֶאֹז רעּבָא6 :רהיא טימ ךיא הנעט ! ןעסיירוצ
 טינ גידעבעל ,ךיא נָאז ,ןערערט ענייד טימ יז טסעוװ וד ,ךיא
 טזַא ?שודיח רעד זיא סָאװ ןוא ?טנַאװ יד טרעה ?1 ןעכַאמ

 ענעטָארעג א ןוא .פָאק ןיא גיוא ןייא .עק'דיחיתּב א !ךָארּב
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 ייוצ ...עיזַאנמיגָארּפ טגידנעעג .,גולק ןוא .דלָאג יו ןעש .וצרעד

 ? עקטָאכַאשט ןופ ,רשפא רהיא טניימ .ןעּברָאטשעג זיא יז זַא רהֶאי

 .ןעּבעל סָאד ןעמונעג ךיז ןייֿלַא ,ןיילַא ! קרַאטש ןוא טנוזעג

 ! ? יקַאט --

 ַא רַאפ סָאװ ןעגעוו ,ןיוש ךיא העטשרַאפ סעומש םעד ןופ

 ' -שאר ןעּבָאה רימ זַא ,ךימ ןַאמרעד ךיא .ָאד ךיז טדער סע "רירי,

 .לולא שדוח רעּבעיל רָאנ ,רעגירעיורט רעד זיא סָאד ,?ולא שדוח

 -עגיגנַאל יד וצ רערעדנַא רעד ןיא טדָאטש ןייא ןופ ןערהָאפ ןעדיא

 ןוא רעדניק ,רעדירּב ןוא רעטסעווש ,עמַאמ-עטַאט ענעּברָאטש

 עט'מותי'רַאפ ,סעמַאמ עטלענָאװרַאֿפ .תוכא-רבק ףיוא םיבורק

 וצדןעלַאפ רעּבייװ עמערָא טָאג ןוא רעטסעווש עדנעלע ,רעטכעט

 ןעסיגסיוא ,ךיז ןענייווסיוא ?לעסיּב ַא םירבק ערעייט עּבעיל יד וצ

 עטכַאמשרַאפ עט'כשוח'רַאפ יד ןערעגנירגרַאפ ,ץרַאה ערעטיּב סָאד

 ,המשנ

 םכַאד ,רעדנעזייר ַא ,ףליה ס'טָאג טימ ,ןיּב ךיא ! ךַאז ענדָאמ ַא

 ןיוש זיא'ס זַא ,ןעגָאז ןָאק ןוא ,רהָאי עטשרע סָאד טשינ ,רימ

 ןעגיטנייה יו ,תובא-רבק ףיוא טערעג אזַא זנוא ייּב ןעוועג טינ גנַאֿל

 סענַאגַאװ יד .טלעג טזייל ,םשה ךורּב ,ןהֵאּב יד ..לולא שדוח-שאר

 .רע'מינּפ עטערַאמחרַאפ טימ ןעדיא ןערהָאפ סע .טקַאּפעג ןענעז

 םימ ןוא ןעגיוא ענעלָאװשעגרעטנוא עטיור טימ רעּביײװ ןערהָאפ סע

 רע ןוא "דיר ן'פיוא טרהָאפ סע רע .רעזענ עגידנעצנַאכו

 "שאר טימ טקעמש ןעסיורד ןיא .."דירי, ם'נופ טרהָאפ סע

 סע ןוא ,גיד'לולא-שדוח-שאר ןזיא ןעצרַאה ן'פיוא .לולא שדוח

 ןייֵַא ךימ ךיא רעה גידנעליוו טינ ...םייהַא ךיז טקנעּב ,ךיז טקנעּב

 : סעצײלּפ עניימ רעטניה סָאװ ,ייווצ יד ןופ סעומש םעד ןיא

 "םוא עגיטנייה יד ןופ קילגמוא ןייַא ,רהיא טניימ רשפא ---

 הלילח ...? עמרוט ? ןענַאלפ עטיור ,ךעלדמעה עצרַאװש ?ןעקיכנ

 ּבָאה ךיא ,טסייה סָאד .טיהעגסיוא טָאג ךימ טָאה םעד ןופ ! סחו

 א !גיוא ןופ ל?עּפַאצרַאװש סָאד יו .טיהעגסיוא ןייֵלַא ךימ

 ןוא ,ּפָאק ןיא גיוא ןייא ,עק'דיחי-תּב א לעדיימ ַא -- טייקגינייֿפק
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 ! עיזַאנטיגָארּפ טנידנעעג ,דלָאג יו ןעש ,וצרעד ענעטָארעג ַא
 ןיהואוו ,טקוקעגכָאנ :טנָאקעג ּבָאה ךיא סָאװ ןָאהטעג ּבָאה ךיא
 סָאװ ןוא ,טדער עמ סָאװ ןוא ,טדער יז ןעמעוו טימ ןוא ,טהעג יז
 ,ןענעייל טסליוו וד ,ךיא גָאז ,עקרעטכַאט , .טנעייל עמ לעכיּב א רַאפ
 נָאז ,ךיוא ףרַאד ךיא רָאנ !טייהרעטנוזענ ? ךעלכיּב ,ךיא גאז
 ַא ןעכאז יד ןיא ןיּב ךיא ,תמא ..."טסנעייל וד סָאװ ,ןעסיוו ,ךיא
 ,ךיא .ךיא ּבָאה ,טָאג ןעקנַאד ,חירה-שוח ַא רָאנ ,רעסייוו רעּפַאנק
 ףיוא וליפא ןייז געמ רע ,ךוּב ַא ןיא ןירַא קוק ַא והט ךיא זַא
 .טקעמש רע סָאװ טימ ןעגָאז רֶלַאֹּב ךיא ?עװ ,זיוצנַארפ

 ! ? וד טפרעה --
 טימ ןעלעיּפש לָאז דניק ןיימ זַא ,טלָאװעג טינ ּבָאה ךיא ---

 -ענ ןיִּב ךיא ,טניימ רהיא ?רַאפרעד רימ טמוק סָאװ --- רעייפ
 אקוד ןוא ,ןעטוג טימ אקוד ?ןעזייּב טימ 4 סעדריטס טימ ןעגנַאג
 פעדער סָאד ךיז זָאל ,ךיא גָאז ,עקרעטכַאט, :לעטרעװ ַא טימ
 ,ךיא גָאז ,וד טשינ ןוא ךיא טשינ .ךיז טהערד סע יוװ ןעהערד
 טניימ ,יז ןוא ,רהיא וצ ךיא גָאז ױזַא ..."ןעלעטשּפָא סָאד ןעלעוו
 סָאװ !דלָאג ַא דניק ַא ,ּביוט עליטש ַא .טגייווש 4 סָאװ ,רהיא
 -ךורּב ,ןעמוקעגרעּביא ,טייצ ערעווש יד ןעגנַאגעגקעװַא ? טָאג טוהט
 .סעיצוטיטסנָאק יד טימ ,סעיצולָאװער יד טימ ,קעלש עלַא ,םשה
 -צראווש ,רָאה עטרעשעג ,ןענהָאפ עטיור ,ךעלדמעה עצרַאוװש סיוא
 ןעלַאפעגסױרַא טינ רעיש רימ ןענעז רענהייצ יד .סעּבמָאּב ,ןערהָאי
 ,עק'דיחי-תּב ַא לעדיימ ַא ? םירחּפ יד -- טייקגיניילק ַא .ליומ ןופ
 -ַארּפ טגידנעעג ,וצרעד ענעטָארעג ַא ןוא ,ּפָאק ןיא גיוא ןייא
 | ? עיזַאנמיג

 ! ונ ,רוטּפ ---

 ,טָאג וד טזיּב טּביױלעג ,ןעמוקעגרעּביא ,השעמה רוציקה ---
 סיּפע ןוהט טכארט ַא ןענָאק ןיוש ןעמ טעװ טציא .טייצ ערעטיּב יד
 ןעקישוצ רָאנ רעטשרעּביױא רעד לָאז -- ?ןדנ .ךודיש ַא ןעגעוו
 :הרדס ַא ןעּביֹוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא .גוויז ןעטכער םעד
 טינ זיא'ס --- רעטכָאט ןיימ העז ךיא .,םינתח ,םינכדש ,םיכוריש
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 ליוו יז זַא ,ןענָאז לָאז עמ .טינרָאג ?סָאװ ,טניימ רהיא ,סָאד

 רהיא טעװ -- ? ןעד סָאװ רָאנ .טינ סָאד -- ךודיש םעד טינ

 רעװ ךיא טשרע ,ןעריּפשכָאנ ,ןעקוקכָאנ ןָא ּביוה ךיא .ןערעה

 .ךיז טלַאהַאּב עמ ןוא ?עכיּב ַא טנעייל עמ :השעמ א רהָאװעג

 עט'רבח ַא ךָאנ ןוא ,יז ,ןעמ טנעייכ טירדַאּבלַאז ,ןיילַא טשינ ןוא

 ךיוא ןוא ענעטָארעג א ךיוא ,?עדיימ ַא ס'נזח רעזנוא ,ערהיא

 --- רוחּב רעקָאדערַאװַאג רעד ןוא ,ייווצ זיא ,עיזַאנמינָארּפ טנידנעעג

 ? ןעסיוו רהיא טליוו ,רוחּב רעקָאדערַאװַאנ רעד זיא רעוו .רעטירד א

 טימ םינַּפ רעלופ ַא ,טשינרָאנ א רוחּב א .ןעסיוו וצ סָאװ ָאטשינ

 ענעדלָאג טימ אקוד ןוא ,ןעמערּב ןהֶא ,ילַאק ןעניוא ,סעשטשירּפ

 רַאפ טיורּב לעקיטש ַא --- רוחּב רעניטיוק א ,רע'סואימ ַא ,ןעלירּב

 ַא ,גנוי רענעסעגעגנייַא ןייֵא ךָאנ וצרעד ! ןעסעוצפיוא טינ םהיא

 שטנעמ ַא טשּפ רעד זיא סָאװ ,רהיא טסייוו .םערָאװ א ,רעכירק

 ײלרעלַא ןַאהרַאפ .ןעשטייטרַאפ ךייַא ךיא לעװ טא ? םערָאװ ַא

 ןַאהרַאפ .המהּב ַא שטנעמ א ןַאהרַאפ :טלעוו רעד ףיוא ןעשטנעמ

 שטנעמ ַא .טנוה א שטנעמ ַא ןַאהרַאפ ןוא .דרעפ ַא שטנעמ ַא

 טהעטשרַאפ טנייה .םערָאװ ַא שטנעמ ַא ןַאהרַאפ ןוא .ריזח ַא

 ? ןיוש רהיא

 ! ַאהַא --

 ס'נוח םעד ּבעילוצ ? םערָאװ רעד טָא רימ וצ טמוק יו ---

 .דניקרעטסעווש רעכילבייל ַא יקַאט רערהיא זיא רע .לעדיימ

 יצ ,םסירוי ףיוא יצ ,רָאזיוװָארּפ יקסרַאקייטּפַא ףיוא טרעידוטש

 ןעטַאט םעד טסייוו רהָאיצרַאװש רעד --- "טסיריטנַאד , ףיוא

 ! רעניימ תומח-ךאלמ רעד זיא רע זַא ,רָאנ סייוו ךיא ! םענייז

 ןעלעפעג טינ דַלַאּב ןעלירּב יד טימ רוחּב רעגיזָאד רעד זיא רימ

 ןיימ רימ טגָאז .ּביײװ ןיימ טגָאזעג וליפא סָאד ּבָאה ךיא .ןערָאװעג

 ךיא ,ןייֵא ךימ קוק ךיא "1 ןעזייווסיוא ךיז ןָאק ריד סָאװ, :ּבייוו

 טנעייל עמ סָאװ ,ןענעייל סָאד טינ רימ טלעפעג סע --- וצ ךימ רעה

 עמ סָאװ ןוא ,טסעומש עמ סָאװ ,ןעסעומש סָאד ןוא ,טירדַאּבלַאז

 ןיימ וצ לָאמנייא ּפִא ךימ ךיא ףור ...ןיז טציה עמ סָאװ ןוא ,טמאלפ
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 -ענ יוזַא סָאד ןעמ טנעייכ סָאװ ,ךיא גָאז ,עקרעטכַאט , : רעטכָאט
 :ךיא גָאז ."ךוּב ַא ,טינרָאגג :יז םגאז "? טיררַאּבלַאז קַאמש
 זַא, :יז טנָאז ?? ךוּב ַא ראפ סָאװ ,גערפ ךיא .ךוּב ַא העז ךיא,
 לָאז סָאװ ראפ , : ךיא נָאז ?? ןעסיוו וד טסעוו ,ןעגָאז ריד לעװ ךיא
 טינ זיא'ס , :רימ וצ טכאמ ןוא ךיז יז טכַאלעצ ?? ןעסיוו טינ ךיא
 ,ינ א ס טסייה רע סָאװ ,ךוּב ַא זיא'ס ...טסניימ וד סָאװ ,סָאד
 ןיא ס'עשאב עצראה :ךיא נָאז ,/סעשַאּבעצרַא ןופ ןַאמָאר ַא
 טכַאל ."ןעּברָאטשעג גנַאל ןיוש ,דמלמ רעדנילּב ַא ,ךיא גָאז ,ןעוועג
 ןוא ,טסכַאל וד ,עקרעטכָאט ,יע, :רימ ךיא טכַארט .רעדעיו יז
 -- ? טנעכערענ ךיא ּבָאה סָאװ ..."! טולּב ךיז טּפַאצ ןעטַאט םעד

 נָא רעדעיוו ןיוש ךיז ןעּבָאה רשפא ?השעמ ַא ףיוא אישק ַא
 ךיא ,רהיא טניימ יו ...? סנּתמודאשמ ענירעהירפ יד ןעּביױוהעג
 ? ךוּב םעד ןענעיילכרוד ןעוועג ןלעּב ןייק טינ ןיּב

 ! לעסיּב ַא שודיח ַא --
 א םעניימ ךרוד יקַאט .ןערעדנַא ןייא ךרוד .ןיילַא טינ ---

 .םידאמ א ןאמרעננוי ַא .טפעשעג ןופ קישטזַאקירּפ ַא ,ןעשטנעמ
 -נייא רעטכָאט רעד ייּב ט'הבנג'עגסורַא .רעסַאוװ ַא יו ,סור טנעייל
 : קישטזַאקירּפ םעד ךוּב םעד ןעּבעגעגקעװַא ,ךוּב םעד טכַאנייּב לָאמ
 ןעגרָאמ ןוא ,ךֹוּב ןעניזָאד םעד ,ךיא גָאז ,ךרודיןעייל ,לערעּב .,אנ,
 ם'ניא ךיז טדער סָאװ ןענעוו ,ןעלהעצרעד ,ךיא גָאז ,רימ וד טסעוו
 ,לערעּב ןעמוקעג .ןעגרָאמחירפ םעד טּבעלרעד םיוק ."ךוּב ןעגיזָאד
 טכאמ "? ךוּב ן'טימ זיא סָאװ ,לערעּב ,ונ, :ּפַאח א םהיא ךיא והט
 : רענהייצ יד טימ טערישטש ןוא --- "! ךוּב ַא יִא / : רימ וצ רע

 טנַאז ,ךיז טנָאקעג טינ ,ןעפָאלשעג טינ ,רע טנָאז ,טבָאנ עצנַאג
 ךימָאֿל ,להעצרעד ,ךיא גָאז ,הּברדַא ,ונ ? וזַא, ."ןעסיירּפָא ,רע
 -רעד ןָא רימ טּביוה לערעּב ןיימ ןוא ..."םישודיח ןערעה ךיוא
 א וצ טרָאװ א ?ןעגָאז ךייַא ךיא לָאז סָאװ --- השעמ ַא ןעלהעצ
 סע; :אחוּפעשט ַא ןערעה רהיא טעװ טָא .טינ ךיז טּפעלק טרָאװ
 ןא ינא ס ןעסייהעג רע טָאה ,ינָאפ ַא ,רע טגָאז ,ןעוועג זיא
 ןערעױז ַא טימ ןעסייּברַאפ ןוא קנורט םעד .טַאהעג בעיל טָאה
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 ןעסייהעג יז טָאה ,טַאהעג רע טָאה רעטסעווש ַא ןוא .,,קערעגוא

 ןיא תרּכועמ רָאנ ,רעטקָאד א טָאהעג בעיל ךיליירג יז טָאה ,עדיל

 טָאה ,ןעוועג זיא טנעדוטס ַא ןוא .,,רעציפָא ןייֵא ןופ ןערָאװעג יז

 א ?עדיימ ַא טַאהענ בעיל ניד'ארומ רע טָאה ,ָארוי ןעסייהעג רע

 ןערהָאפעג לָאמנייא יז זיא .עציוװַאסַארק ןעמָאנ ן'טימ עקרערהעל

 !ןיינ ?ןתח רהיא טימ -- טניימ רהיא ,לעפיש ַא ףיוא טכַאנייּב

 טָאה , ..,"4 רָאג זיא סָאד טָאה ,.."ינַאס רוּכש םעד טָא טימ אקוד

 ןאויא רערהעל א ןוא ,,ןעצנַאנניא טינ ךָאנ זיא'ס ,רע טכַאמ ,טייצ
 עטעקַאנ יו ,ןעקוק רוּכש ן'טימ ןעגנַאנעג רע זיא ,ןעוועג ןעטרָאד זיא

 -אצויה רעד זיא סָאװ ,ךיא גָאז ,רוציקב , ..."ךיז ןעדָאּב ךעלדיימ

 רעד סָאװ ,סָאד זיא ,רע טנָאז ,הזמדונל-אצויה רעד , "7? הזמדונל

 ,דרעפ ַא יו ןעשזריה טגנעלפ רע ,עבט ַא טָאהעג טָאה ינַאס רוּכש

 ןעמוקעג זיא רע זַא ,עדיל רעטסעווש רענענייא ןייז וצ וליפא ןוא

 גונעג !ןערעוו וד טסלָאז ,ךיא גָאז ,ופט , ",..רע טָאה ,םייהַא
 רעד ןיא סָאװ ,רעסעּב רימ נגָאז וד .רוּכש ן'טימ ,ךיא גָאז ,ריד

 רעד זַא ,רע טגָאז ,זיא ץיּפש רעד , ..."? ץיּפש רעד ,אצוי-לעוּפ

 ,ןעסָאשעג ךיז טָאה טנעדוטס רעד ןוא ,ןעסָאשעג ךיז טָאה רעציפָא

 קישטייוָאלָאס דיא ַא ןוא ,ט'מס'עג ךיז טָאה עציוװַאסַארק יד ןוא

 ,ןעגנַאהעג ,הַא/ ,"ןעננַאהעג ךיוא ךיז רע טָאה ,ןַאהרַאפ טרָאד זיא

 :רע טנָאז ?! םענייאניא ייז טימ ןערעוו וד טסלָאז ,ךיא גָאז

 גָאז ,ךיד טינ, ?7 גידלוש ךיא ןיּב סָאו ? ךיז רהיא טליש סָאװ,

 ,ןעלרעּב ןיימ וצ ךיא גָאז ױזַא .,.,/ךיא ןיימ ס'עשַאּב עצרַא ,ךיא

 ןצ גָאלק ַא ,רוחּב רעקָאדערַאװַאנ םעד רָאנ ךיא ןיימ ןעניימ ןוא
 ןעוועג טינ ןלעּב ןייק ןיּב ךיא זַא ,רשפא רהיא טניימס !ּפָאק ןייז

 ? טייז א ןָא רוחּב ןיימ ןעפורּפָא לָאמנייא

 ! ונ ,רוטּפ ---
 גָאז ,טצַארקעגסיוא וד טסָאה ואווַא ,ךיא גָאז ,רימ גָאז , ---

 :ןעלירּב יד רימ ףיוא ןָא רע טלעטש  "?ַאחוּפעשט ַאזַא ,ךיא

 ס'עשַאּב עצרַא השעמ יד טָא :ךיא נָאז 7? ַאחוּפעשט רעסָאװ,

 ןיא ,רע טגָאז ,ינַאס , ..."ינַאס טסייח סָאװ ,ךיא גָאז ,רֹוּכש ן'טימ
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 ,ןיא רע, 74 רע זיא ,ךיא גָאז ,ןעד סָאװ,  ..."רֹוּכש ןייק םינ
 ? ךלעה ַא ,ךיא נָאז ,סָאד טסייה סָאוװ;, "!ךלעה ַא ,רע טגָאז
 -רַאפ ,זָאלגייט א ןופ ןעפנָארּב טקנירט רע סָאװ ,ךיא גָאז ,טימרעד
 "? ךרעפ ַא יו טעשזריה ןוא ,ךיא גָאז ,קערעגוא ןייַא טימ טסייּב
 יד סיוא-טוחט ,רוחּב רעקָאדערַאװַאנ .רעד ,ןעדנוצעגנָא רע טרעוו
 : ןעמערּב ןהֶא סָאװ ,ןעגיוא עטיור יד טימ רימ ףיוא טקוק ןוא ןעלירּב
 טינ טנָאק ןוא ,עקרעטעפ ,ןעגנילק טרעהעג ,רע טגָאז ,טָאה רהיאא
 ַא ,רוטַאנ ןופ שטנעמ ַא ,רע טגָאז ,זיא סָאד -- ינַאס .ןעגניזכַאנ
 ןוא טניימ רע סָאװ טגָאז ,רע טגָאז ,ינַאס .טייהיירפ ןופ שטנעמ
 םהיא ןעסייוו םידש ,קעװַא ןוא ,קעװַא ןוא ..."1 ליוו רע סָאװ טוהט
 ןוא ,טייהיירפ לָאמ ַא ךָאנ ןוא ,עּבעיל ןוא ,טייהיירפ ; ןיהואוו
 יד סױרַא רע טלעטש השעמ תעּב ןוא ...עּבעיל לֶאמ ַא רעדעיוו
 יקַאט ,ךיז טכָאק ןוא טנעה יד טימ טכַאמ ,ענייז טסורּב עשלעניופ
 קוק ןוא ץְלַא רימ העטש ךיא .המיּב רער ףיוא דיגמ ַא יו רָאנ
 רעגיטיוק רעד טֶא !םלוע ?ש ונוּבר, : רימ רעלק ןוא םהיא ףיוא
 ןעוו ,לשמל ,ןייז טלָאװ יו ...! 3 ןעכַאז עכלעזַא ןופ טדער רוחּב
 רעד ךרוד סױרַא םהיא ףרַאװ ןוא קרַאק ן'רַאֿפ ןָא םהיא םענ ךיא
 בענג ךיא ?? רענהייצ עלַא ןעּביילק רימ ייּב לָאז רע זַא ,ױזַא ריהט
 ףע !הטוש א רוחּב ַא ?סָאװ, :טכַארט א קירוצ ךלַאּב רעּבָא
 ייז העג ,ונ ..."? ןייז רעסעּב ןעד טלָאװ ,סעּבמָאּב ןופ ןעדער לָאז
 .ףעביא ןוא ,סעּבמָאּב יו סרעגרע ןַאהרַאפ ךָאנ זיא'ס זַא ,איבנ ַא
 ,עק'דיחי-תּב ַא ,דלָאג ַא דניק ַא ןערילראפ ךיא לָאז ַאחוּפעשט ַאזַא
 ,ןעניז ןופ ּפָארַא טינ רעיש לאז ּבייוו ןיימ ןוא ,ּפָאק ןיא גיוא ןייא
 ןעדײנשּפָא גיטהעווצרַאה רַאֿפ ןוא ןויזּב רַאפ ןעזומ לָאז ךיא ןוא
 ןייַא ןיא ,רהָאי ייווצ דלַאּב ןיוש ,ןערהָאפרעּבירַא ןוא טפעשעג ןופ
 .ערעדנַא סָאד רַאפ סנייא ךייֵא ּפַאח ךיא רָאנ ...טדָאטש רעדנַא
 ןעמוקעג זיא'ס ױזַא יו ,טַארוקַא ןעלחעצרעד רעסעּב ךייַא ךימָאל
 ךיז טָאה ןעמונעג ..,ןעמונעג ךיז טָאה סָאד סָאװ ןופ ןוא וצרעד
 ןעּביױהעגנָא ךיז ןעּבָאה סע זַא ...ןעשינעכָאק ענרַארגַא יד ןופ סָאד
 ארומ אמתסמ רימ ןעּבָאה ,ןעשינעכָאק ענרַארנַא יד זנוא םורא
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 ןוא ,םָארגָאּפ ןעשידיא ַא טימ ןעזָאלסױא טינ .ךיז לָאז'פ ,טָאהעג
 טזײװַאּב ,ליוו טָאג זַא רָאנ ,םידחּפ ענייא ןיא טבעלעג ןעּבָאה רימ

 טָאה עמ ?ונייהד .הבוט ַא סיורַא-טמוק הער א ןופ ןוא סנ ַא רע

 זיא'ס ןוא ,ןעטַאדלַאס קלָאּפ ַא עינרעּבוג ןופ זנוא וצ טקישענּפָארַא

 קלָאּפ ן'כרוד יקַאט טָאה לייוורעד ןוא .חיחמ ,ליטש ןערָאװעג

 רעסעּב ןייז ןָאק סָאװ םורָאװ ,?עטדעטש עצנַאנ סָאד טּבעלעגפיוא

 טימ ,סרעשדלעפ טימ ,סעילעּבעפדלעפ טימ קְלֶאּפ ַא יו ,ןעדיא רַאפ

 ? ןעדידנַאמָאק טימ ןוא סענטָאר טימ ,ןערעציּפָא

 ! ןענָאז וצ ךייש ---

 ךיז טעװ לעדיימ ס'נזח םעד זַא ,איבנ ַא טייז ,עשז טהענ --

 ןע'דמש רָאג ךיז ליוו יז זַא ,ןעגָאז ןוא רעציפָא ןייֵא ןיא ןעכַאקרַאפ

 ךיז טָאה עס סָאװ ליורג ַא ? רעציפָא ן'רַאפ ןעּבָאה הנותח ןוא

 .טינ ארומ ןייק טָאה רָאנ !לעטדעטש ןיא זנוא ייּב ןָאהטעגּפָא

 רעציפָא ן'ראפ ןוא ט'דמש'עג טינ ךיז טָאה לעדיימ ס'נזח םעד

 -עכַאק ענרַארגַא יד דלַאּביװ םורָאװ ,טַאהעג הנותחה טינ יז טָאה

 רעד ןוא ,קעװַא קלָאּפ רעד זיא ױזַא ,ןערָאװעג ליטש ןענעז ןעשינ

 ןענעגעזעג ןעסעגרַאפ ראג טעּפמיא סיורג רַאפ ,םינּפַא ,טָאה רעציפָא

 לעדיימ ס'נזח םעד רעֹּבֶא טָאה רַאפרעד .,..לעדיימ ס'נזח ן'טימ ךיז

 ַא !עמַאמ-עטַאט רהיא וצ גָאלק ַא ,רעציפָא םעד ןעסעגרַאפ טינ

 טָאה טדָאטש יד 4 ןענַאטשעגסױא ךַאּבענ ןענעז ייז סָאװ ,סַאּפש

 ם'נוח םעד -- טירש ןוא טירט ןעדעי ףיוא ,םוטעמוא !טכַאקעג

 סָאװ טַאהעג ןעּבָאה רעליימ עזייּב ,לעדיימ ס'נזח םעד ןוא ?לעדיימ

 םעד טגערפעג ...עקרָאשוקַא ןייֵַא עט'נזח רעד טקישעג : ןוחט וצ

 ןָאק סע שטָאח ...? ןעמָאנ א ןעּבעג רע טנעכער ןעמעוו ךָאנ ,ןזח

 ,טסייוו רחיא .ןעגיל ַא ןעוועג זיא השעמ עצנַאנ יד זַא ,ןייז ךיליירג

 -סיוא ןענָאק לעטדעטש ַא ןיא רעגניצ עגנַאֿל סָאװ טינ ,םינּפַא

 ? ןעטכארט
 51 וִא -יִא - יִא ---

 רעד טיפס ןזח ם'נופ ,ןיימ ךיא ,ייווצ יד ןופ תונמחר רעד ---

 ,םורָאװ ! ןענָארטוצרעּביא טינ ,ךייַא ךיא גָאז ,ןעוועג זיא ,עט'נזח
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 ןענעווטסעד ןופ 4 נידלוש ךַאּבענ ייז ןענעז סָאװ ,ןע'תמא רעד ןיא
 סָאװ ,לָאמ עֶלַא רַאפ לָאמ ןייא ,טגָאזרַאפ רעטכָאט ןיימ ךיא ּבָאה
 ס'נזח ן'טימ עט'רבח סיוא --- זיא הָאלהו םויחמ .,ןעוועג זיא ןעוועג
 -תּב ַא יקַאט .טנָאזעג זיא ,טגָאז עמ ןַא ,רימ ייּב ןוא ! לעדיימ
 טהעג .ץרא-ךרד ןעסיוו ןעמ ףרַאד ןעטַאט א רַאפ רָאנ ,עק'דיחי
 ,ןעחעז רהיא טימ ךיז טעוװ רעטכָאט ןיימ זַא ,איבנ ַא םייז ,עשז
 רעוו ןעוו ןוא ! ןעסיוו טינ לָאז רענייק זַא ,הבננּב ,ךילטנייוועג
 ..! סמויח עלא ךָאנ ,ןעוו ךיא סייוו טשרע ? ערהָאוװעג סָאד ךיא

 ןעטסוה ַא סעציײלּפ עניימ רעטניה ןופ ןערעה ךיז טזָאל םיצולּפ
 סָאװ ,דיא רעד ןוא ,טפָאלש סָאװ ,ןעשטנעמ ַא ןופ ןעצכערק ַא ןוא
 ןוא עלייוו 8 ּפָא-טרַאװ ,,ןעניוושנַא טרעוו ,עטכישעג יד טלהעצרעד
 "עדינ ןָאט ןעבלַאה ַא טימ! ןיוש ,רעטייוו עטכישעג ןייז טלהעצרעד
 | ,רעהירפ יוװ ,רעגיר

 יו יױזַא + .תוחילס עטשרע יד וצ טקנוּפ ןעוועגנ זיא סָאד --
 ַא טגעלעגקעװַא ךַאבענ טָאה ןזח רעזנוא .סע ךיא קנעדענ טנייה
 ןיז !ןערעה וצ ןעװעג םייחיילעּב רעצ ַא -- ןעגָאז-תוחילס
 ַא ןערהיר טנָאקעג ןעּבָאה "ךלש ּףונהו, ןייז טימ "ךל המשנח,
 יו ,ץרַאה ןייז טלהיפענ טינ ױזַא טָאה רענייק ,רענייק ! ןייטש
 .:! סעטַאט יד וצ העוו ןוא ְךֶא זַא -- רעדניק עניטנייה ...ךיא
 ךיא םוק ,ןינמ ןעטשרע ן'טימ טנעװַאדעגּפָא ןוא תוחילס טגָאזעגּפָא
 קרַאמ ןיא סיורא-הענ ןוא ןעלסילש יד םענ ,רעּביאיּפַאח ,םייהַא
 -זַאקירּפ ן'פיוא סיורַא-קוק ןוא דַאלקס םעד ףיוא-ןעפע ןוא ןיירא
 ָאטינ .העש ַא טרַאװ ךיא .חעש עּבלַאה ַא טרַאװ ךיא .קישט
 ,פערעּב, .טהענ רע -- סוק ַא והט ךיא טשרע .קישטזַאקירּפ ןייק
 ,'ןוח ם'ייב ןעוענ, :רימ ֹוצ רע טכַאמ "?טעּפש ױזַא סָאװ
 וצ רע טכַאמ "? ןזח ם"ייּב ,םהיא ךיא גערפ ,םיצולּפ סיּפע סָאװ,
 טימ ןעפָארטענג ךיז טָאה'ס סָאװ ,טינ רָאנ טסייוו רחיא; :רימ
 סָאװ, (,.  רעטכַאט ס'נזח םעד ןעפורעג ןעמ טָאה ױזַא ) ?? ןעקייח
 ,רע טגָאז ,שטייטס, "7? ןעקייח טימ ,ךיא גָאז ,ןעפָארטעג ךיז טָאה
 "! ט'טס'ענּפָא ךיז טָאה יז
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 ! ונ ,רוטּפ ---
 ןעפָאלעגקעװַא ךיא ןיּב ױזַא ,טרעהרעד סָאד ּבָאה ךיא יו ---

 עקטע טעװ סָאװה :ןעװענ זיא קנַאדעג רעטשרע ןיימ ,םיהַא

 ןהעג וצ םוק ךיא .(עניימ רעטכָאט יד -- עקטע ) "? ןעגָאז

 טפָאלש עקטע, ?"...  עקטע זיא ואווַא , : עקניטלַא ןיימ וצ םייהַא

 ךיז טָאה עקייח ,ךיא גָאז ,שטייטס, ..."? ןעד זיא סָאװ ,ךָאנ

 ּבייוו ןיימ זַא ,טדערעגסױרַא סָאד ּבָאה ךיא יװ ...*! ט'מס'עגּפָא

 ! רהיא זיא גָאלק ַא, :ּפָאק ם'ייּב טנעה עדייּב טימ טינ ךיז טּפאח

 ?רעװ ?סָאװה ?!רהיא זיא הרצ א !רהיא ןיא הּכמ ַא

 רהיא טימ ןעגנַאגעגמורַא זיא עקטע ,יז טגָאז ,שטייטס , "? ןעמעוו

 ,עקטע, "1 דנַאנַאכָאנ העש ייווצ רשפא טכאנרעדייּב ןעטכענ טשרע

 סָאד ןָאק יו ?סָאד וד טסדעד סָאװ ?ןעקייח טימ ,ךיא גָאז

 סָאד רהיא ּבָאה ךיא !טינ ךימ גערפ ,יז טנָאז ,יוא, "? ןייז

 וד ,רימ ייּב ,יז טגָאז ,ןעטעּבעג ךיז טָאה יז .,ןעּבעגכָאנ טזומעג

 ןיֵא !גָאט עלַא רהיא טימ ךיז טהעז יז זַא ,ןעסיוו טינ טסלָאז

 ױזַא ..."! ןעגָאז ןעגיל ךיא לָאז יאולח ...ןעהעשעג טָאה קילנמוא

 רעמַאק ןיא ןעקטע וצ ןיירַא-טהילפ ןוא עקניטלַא ןיימ רימ וצ טכַאמ

 וצ-ףיול .רהיא ךָאנ ךיא .דרע רעד ףיוא לַאפ ַא טוהט ןוא ןיירַא

 !טנייה עקטע ?עקטע סָאװ ? עקטע רעװ "! עקטע, .טעּב םוצ

 .ָאטינ ןיא עקטע ! ןענרָאמ עקטע

 | ? ָאטינ ---

 ַא שיט ן'פיוא .עטדיוט א טעּב ן'פיוא טניל ,טדיוט ---

 "עג טנַאה רענעגייא רהיא טימ ,ייּברעד עלעטעצ ַא ןוא ?עשעלפ

 תויח ַא --- שידיא ןעּביירש טגעלפ .שידיא ףיוא אקוד ןוא ,ןעּבירש

 טּביירש -- ,עמַאמ-עטַאט ערעייט ןוא עּבעיל , .ןענעייל וצ ןעוועג

 ןָאהטעגנָא ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ ,לחומ רימ טייז --- עלעטעצ ןיא יז

 -- לחומ לָאמ טרעדנוה רימ טייז ,ןויזּב ַאזַא טימ גיטהעוו אזַא

 ןוא ךיא -- ןעּבעגעג טרָאװ סָאד עדייּב ךיז ןעּבָאה רימ ..יז טּביירש

 ןייא ןיא --- יז טּביירש --- ,גָאט ןייא ןיא ןעלָאז רימ זַא --- ,עקייח

 ןהֶא ענייא ןענָאק רימ םורָאװ ,ןעּברַאטש טדיוט ןייא טימ ןוא חעש



 101 תובָא רבק

 ךיא זַא -- יז טּביירש --- ,סייוו ךיא ...ןעּבעל טינ רערעדנַא רעד
 .ןעכערּברַאפ סיורג ַא ,ערעייט ןוא עּבעיל עניימ ,ךייַא ןענעק הענַאּב
 ַא רעּבָא ןיא סע .,העד רעד טימ ןעגָאלשענ ננַאל ךימ ּבָאה ךיא

 ,ךייַא וצ ךיא בָאה השקּב ןייא ...! ןעלַאפרַאפ ןוא ,ךַאז עטרעשַאּב

 טימ םענייאניא ןעטלאהַאּב ךימ טלָאז רהיא :ערעייט עניימ

 --- טנוזעג טייז ןוא .רבק ַא ןעּבענ רבק ַא -- יז טּביירש --- ,ןעקייח
 רהיא זַא ,טסעגרַאפ ,טסענרַאפ ןוא -- ףעירּב םעד סיוא יז טזָאל
 ןעלָאז רימ ?טרעה רהיא ..."עקטע רעטכָאט ַא טָאהעג ןעוו טָאה

 ..! עקטע רעטכָאט ַא טָאהעג ןעוו ןעּבָאה רימ זַא ,ןעסענרַאפ
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 ןעכירק ַא ,ךרָאש ַא ךיז טרעהרעד סעציילּפ עניימ רעטניה ןופ

 -רַאפ גירעזייה טקיטשרַאפ ַא -- םעדכָאנ ןוא ,ןעצכערק ַא ןוא
 : יורפ ַא ןופ לוק ןעפָאלש

 | | ..1לעמהרבַא !לעמהרבַא --

 וד טסעוו ייט 4 ןעפָאלשעגסיױוא ? עקטיג ,זיא סָאװ ,ַאה ---
 רעד ןיא ואוַא .עיצנַאטס ַא רימ ןעּבָאה דלַאּב טֶא ? ןעקנירט

 ? רעקוצ ןוא ייט יד ואוַא ? קיניישט

 .סכעו רעמונ עטכיש עג עדנע





 ןעבעיז רעמשזנ עטכישענ

 רעהעגגידעל רעד

 ,1909 רהָאי ןיא ןעּבירשעג





 ןעּבעיז רעמונ עטכישעג

 רעהעננידעל רעד

 סָאד ?ןיא סטכערהַאפ עטסעּב סָאד ואוו ,רהיא טסייוו
 ? עטסניהור סָאד ןוא עטסליטש סָאד ,עטסעּב

 ."רעהעגגידעל , ן'טימ
 ירד ןעבענעג ןעמָאנ א ןעדיא רעילָאּפָאהָאּב יד ןעּבָאה ױזַא

 -טדעטש עהייר עצנַאג ַא ךרוד-טדיינש סָאװ ,ןהַאּבנעזייַא עלָאמש
 ןוא עטַאװעשטשַאח ,ווָארימענ ,קילּפעט ,ןיסייה ,ילָאּפָאהַאּב : ךעל
 טָאה סופ ס'נושארה-םדָא ואוו ,תומוקמ עטשטנעּבענ עכלעזַא ךָאנ
 ,ןעטָארטעג טשינ לָאמנייק

 טלעוו רעד ףיוא םש א ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא רעילָאּפָאהַאּב יד
 "רעהעגגידעל , ם'נופ ןָא ךיז ןעלהעצרעד ,סרעגָאזלעטרעװ רַאפ
 ,תולעמ טימ תולעמ

 -ךַאפ רַאפ ,ייז ןענָאז ,טינ ארומ ןייק רהיא טָאה ,סנעטשרע
 טנייה .םהיא רהיא טּפַאח ,ןעמוק םינ טלָאז רהיא ןעוו .ןעגיטעּפש
 טינ ךייַא טפרַאד רהיא סָאװ ,סָאד ,ייז ןעגָאז ,הטרעוו זיא סָאװ
 ַא ,ייז ןעגָאז ,ןערהָאפּפָא טנָאק רהיא ? טרָא ןייֵא רַאפ ןעגָאלש
 הררש ַא יו ןעגיוצעגסיוא ןעגיל ,ןייֵַלַא שטנעמ ןייא עקערטש עצנַאנ
 .ןעטייז עֶלַא ףיוא ךיז ןעפַאלשסיוא ןוא
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 םורַאדזייר ךיא זַא ,יידד ךָאװ א ןיוש .תמא רעטיול זיא סָאד

 ףיוא העטש ןוא לעקניוװ םענעי ןיא "רעהעגגידעל, ןעגיזָאד ן'טימ

 ,םינ טניימ רָאנ !ףושּכ ןימ ַא יו רָאנ יקַאט סיּפע .,טרָא ןייא

 םורָאװ ןעדעירפוצ רהעז ןיּב ךיא ,הּברדַא .ךימ גָאלקַאּב ךיא זַא

 ןָא ךימ רעה ךיא ןוא ןעכַאז ענעש עכלעזַא ןָא םרָאד ךימ העז ךיא

 לע ןעוו ,טינ סייוו ךיא זַא ,ןעטכישעג טימ תוישעמ לעיפ ױזַא

 ? תונורכזה-רפס ןיא ךימ ןצ ןעּבײרשנײירַא ןענָאק עלַא יז ךיא

 יד םעיוּבעג טָאה עמ ױזַא יװ ,עטכישעג יד --- סנעטשרע

 .ןעּבײרשַאּב סָאד לָאז עמ ,יאדּכ זיא סָאד .ןהַאּבנעזײא עגיזָאד

 ןיא ךרוד-טרהיפ עמ זַא ,גרוּברעטעּפ ןופ ןעמוקעגנָא זיא'ס זַא

 ,(רעטסינימ ןעוועג טלָאמעד זיא עטיװ) ןהַאּב ַא טנעגעג רענעי

 רעדָא ,קילּפעט ףרַאד סָאװ ,ןעגיפל אס : טגָאזעג ןעדיא ןעּבָאה

 םינ שרעדנַא יקַאט ןענעז ייז {?ןהַאּב א ,ןיסייה רעדָא ,עטלָאג

 ןעבָאה ױזַא ...? ןענהַאּבנעזייַא ףיוא רָאנ ןערָאװעג ןעניוצעגפיוא

 -ָאּפָאהַאּב יד טסעומש רעוו ןוא .ןעדיא עניטרָאד יד ט'הנעט'עג

 רעגייטש רעייז יו ,ךעלטרעווכיילג טימ ןעטָאשעג ןעּבָאה יד --- רעיֿכ

 טעװ ָאד טָא ןעוו) :טנַאה רעד ףיוא ןעזיוועג ,קזוה טכַאמענ ,זיִא

 | | ."רָאה ןעסּכַאװ

 ןעמונעג ןוא רעינישזניא ַא ןערהָאפענּפָארַא זיא'ס זַא ,רעטעּפש

 ,ןערָאװעג ןעגיװשנַא ןעדיא ןענעז ,דלעפ ןעטסעמ ןוא ןעווענאלּפ

 םנעה יד ןעטלַאהַאּב ןעּבָאה סרעגָאזלעטרעװ רעילָאּפָאהָאּב יד ןוא

 ךיז ייז ןעמענ ,טינ ייז ןעפערט רעמָאט זַא ,הלעמ ַא ןעּבָאה ייז )

 ,לָאמַא ךיוא ךיז טכַאמ ,ייז ןעגָאז ,חול רעד, :ןעצרַאה םוצ טינ

 הביבס רעצנַאג רעד ןופ םלוע רעד ןוא .( ..?טינ טפערט רע זַא

 "נעמַאקער טימ רעינישזניא םוצ ןָאהטעג זָאל ַא ךיז טָאה םורָא

 לָאז רע --- תושקּב טימ ןוא ףעירּב טימ ,סעיצקעטָארּפ ןוא סעיצַאד

 -רעּב ,רעקילּפעט .הסנרּפ ןעכוז ךַאּבענ ןעדיא .טײּברַא ןעּבעג ייֵז

 םרעהעג ןעּבָאה םיּתּב-ילעּב רעילָאּפָאהָאּב ןוא רעניסייה ,רעדעש

 -- ןמיס ַא .ךייר ןעמ טרעוו ןהַאּב ַא ןעיוּב םייּב זַא ,ןעלהעצרעד

 ...ןןָאקַאילַאּפ
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 ץליהעג טימ ןעלדנַאה סָאװ ,יד רָאנ טשינ -- םירחוס ןעדיא
 ץייוו רָאנ ןעסייוו סָאװ ,עכלעזַא וליפא רָאנ ,רענייטש טימ רעדָא
 עלַא .ןהַאּב רעד וצ ןָאהטעג ףרָאװ א ךיוא ךיז ןעּבָאה --- ןרָאק ןוא
 -ָארטס , ,סעקישטַארדָאּפ ,ןערענַאיסעצנַאק ןערָאװעג ןענעז ןעדיא
 יױזַא --- ?סווָאקַאילַאּפ ערעזנוא, ..."ןענהַאּבנעזייַא ןופ סילעטיא
 ןיוש טָאה עמ ןוא ,ילָאּפָאהָאּב ןיא ןעּבענעג ןעמָאנ ַא ייז ןעמ טָאה
 ייפרעד ייז ןענָאק ?עיפיוו ,סנעטייצַאּב ןענעכערסיוא ןעמונעג
 | ...1 ןעּפַאה

 ,ןעגָאז ןָאק עמ ,טנעגעג רענעי ןיא ןערָאװעג זיא'ס ,רוציקּב
 .םענייק טזָאלעגכרוד טינ טָאה סָאװ ,רעּביפ-ןהַאּב ןיִמ ַא ,חלהּב ַא
 טינ סע ?יװ רעװ ןוא ,סיורג גונעג זיא טלעג ןופ ערה-רצי רעד
 ? לארשי-עמש ןייא ןיא ווָאקַאילַאּפ ַא ןערעוו

 ,ןערענַאיסעצנָאק יד ןופ ץנערוקנַאק רעד טימ גנערדעג רעד
 יױזַא ןערָאװעג זיא ?סילעטיאָארטסךןהַאּב , ןוא סעקישטַארדָאּפ
 ןעלייטסיוא טזומעג ,ןעמ טגָאז ,טייּברַא יד טָאה עמ זַא ,קרַאטש
 ןח-אשונ ןוא טָאג ייּב קיִלג טַאהעג טָאה סע רעוװ ,?רוג יּפ-לע
 .טייּברא ןעגירקעג טָאה רעד ,רעינישזניא ם'נופ ןעגיוא יד ןיא ןעוועג
 טנעגונגאּב ךיז טָאה ,טײּברַא ןייק ןעגירקעג םינ טָאה סע רעוו ןוא
 טָאה קלח ?לעקיטש ַא ןוא .םענעי ייּב סלח לעקיטש ַא טימ שטָאח
 ןוא טגיל "גרַאּברעטייּפ , ןאוו ,ךיוא טסייוו רע זַא ,שינערעהוצנָא ןעּבעגעג רע טָאה ,טינ זַא םורָאװ ,ןעטערטּפָא טזומעג םהיא ןעמ
 םעד טצעזרַאפ טָאה עמ ןוא ,,,ךיז טניפעג "עינעילװוארּפ , יד ֹואוו
 -עג ךיז טָאה עמ ןוא סעטָאּפַאק עניד'תבש יד טימ ?ערעּפ ס'ּבייװ
 סע רע ואוו ט'רטּפ'עג טָאה עמ ןוא ,ןהַאּב ַא ןערהיפכרוד ןעמונ
 ,רעדניק-סדניק טגָאזרַאפ טָאה עמ ןוא ,ןעשָארג ַא ץיגרע טָאהעג טָאה
 .ןערהירוצ טינ ךיז ןעמ רָאט ןהָאּב ַא ֹוצ זַא

 ןֶא טינ ךיז רעהעג ןערעדנַא םוצ סנייא ,ןענעווטסעד ןופ
 ןעּבָאה ייז רָאנ --- פדח-לידּב ןערָאװעג יקַאט ןענעז ךַאּבעג ןעדיא
 -עג ילַאּפָאהַאּב ןיא יז טָאה עמ ןליפא שטָאח ןוא ,טרהיפעגכרוד טרָאפ יקַאט ייז ןעּבָאה ןהַאּבַא :םרעייז ,ייז ןענָאז ,טרחיפעגסיוא
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 ןופ ,"רעהעגגידעל רעד, ןעמָאנ ן'טימ ,ןיוש ןעסייוו רימ יוװ ,טניורק

 "רעד ייז ןוא ,ןעּבױלּפָא טינ םהיא ןופ ךיז ייז ןענָאק ןעגעווטסעד

 .תואלפנו םיסנ ,םישודיח םהיא ףיוא ןֶא ךיז ןעלהעצ

 ַא זיא "רעהעגנידעל , רעד טניז זַא ,ךיז ןעמהירַאּב ייז ,ל?שמל

 ןייק םהיא טימ ןעפָארטעג טינ ךָאנ ךיז טָאה ,רעהעננידע?

 .ןענהַאּב ערעדנַא טימ ,רעגײטשַא ,ךיז טפערט סע יוװ ,קילנמוא

 :לכש רעטסָארּפ ַא זיא ,ייז ןעגָאז ,לכש רעד ?'כש רעד זיא סָאװ

 ...םינ טלאפ רעד ,יכָאוואּפ טהעג סע רעוו

 וצ לעסיּב ַא ןיוש  .ילָאװַאּפ יקַאט טהעג "?רעהעגגידעל, רעד ןוא

 ךַאז עדעי ּבעיל ןעּבָאה סָאװ ,םימכח רעילָאּפָאהַאּב יד ,ילָאװַאּפ

 םימ ןעּפָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,השעמ ַא ןעלהעצרעד ,ןייז םזנמ

 -לעּב רעילָאּפָאהָאב א .תיבה-לעּב רעילָאּפָאהֶאּב ַא יקַאט ןערעייז

 ןופ "רעהעגגידעל, ן'טימ ןערהָאפעגסױרַא זיא ,ייז ןעגָאז ,תיּבה

 ,תירּב ַא ףיוא עטַאװעשטשַאח ןייק ןּתוחמ ַא םענייז וצ ילָאּפָאהָאּב

 ,הוצמ"רּב רעד וצ ןעמוקעגנָא רע זיא |

 ?עדיימ רעדעשרעּב ַא ןופ ייז ןעלהעצרעד השעמ ַא ךָאנ ןוא

 ןערהָאפּפיונוצ טזָאלעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,רוחֹּב רעווָארימענ ַא טימ

 -םיונוצ ךיז זיא ןעמ זיּב זיא .ךיז ןעקוקנָא טקנוּפ-לעטימ ַא ףיוא

 סָאד ןוא בױט ַא יװ יורג ןערָאװעג רוחּב רעד זיא ,ןערהָאפעג

 םעד רעּביא ןוא .ליומ ןיא ןהָאצ ןייא טָאהעג טינ ןיוש טָאה לעדיימ

 .ךודיש רעד ןעגנַאנעצ ךיז זיא

 ּבָאה ךיא ?ןענָאז ְךייַא ?עװ ךיא סָאװ ,רעּבָא רהיא טפייוו

 ערעייז טנייפ ּבָאה ןוא סרעגָאזלעטרעוװ רעילָאּפָאהָאּב יד בעיל טינ

 סָאװ ,סָאד רָאנ זיא ,ךַאז ַא ּבײרשַאּב ךיא זַא ,רימ ייֵּב ,תומזוג

 ןופ רעה ךיא סָאװ ,סנעטסגינעוו ,רעדָא ,ןעגיוא עניימ טימ העז ךיא

 .םירחוס ןופ ,ןעשטנעמ עדילָאס

 ,רחוס רעניסייה ַא ןופ טרעהעג ןיילַא ּבָאה ךיא ,?עיּפשייּב םוצ

 "עג ךיז טָאה ,הּבר-אנעשוה םוא ,ןערהָאי עכילטע רַאפ טשרע זַא

 ,ןעגָאז ןָאק עמ ,קילגמוא ןייֵא "רעהעגגידעכ, ן'טימ ייז ייּב ןעפַארט
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 רעד ףיוא עקינַאּפ ַא ןעפורעגסיױרַא טָאה סָאװ ,עפַארטסַאטַאק ַא
 יד לעקניוו עצנַאג סָאד ןעטרָאד טרעדורעגפיוא ןוא עיניל רעצנַאג
 .חלג ַא ,לידבהל ,טימ ןעדיא ַא ךרוד ןעמוקעג זיא עּפָארטסַאטַאק
 ן'טימ עטבישעג רעדנוזַאּב ַא ןיא דלַאּב ָאד רעּביא ךייַא יז ּבעג ךיא
 ךיא .רחוס רעניסייה ם'נופ טרעהעג יז ּבָאה ךיא יו ,ןושל ןעּבלעז
 רהיא זַא .םענעי ןופ רעה ךיא סָאװ ,סָאד ןעּבעגרעּביא בעיל ּבָאה
 זיא עטכישעג יד זא ,ןעהעז ןיילַא רהיא טעוװ ,ןענעייל סָאד טעוװ
 .עטכישענ ע'תמא ןייַא

 .ןעטכַארטסױא טינ טעװ רחופ רעניסייה ַא

 .ןעבעיו רעמונ עטכישעג עדנע





 טכַא רעמונ עטכישעג

 הּבריאנעשוה ןופ סנ רעד

 .1909 רהָאי ןיא ןעּבירשעג





 טכַא רעמונ עטכישעג |

 הבר-אנעשוה ןופ סנ רעד

 ןעמָאנ א ןעמ טָאה ױזַא --- הּבר"אנעשוה ןופ סנ רעד --
 ןעפָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,עפַארטסַאטַאקךהַאּב יד זנוא ייּב ןעּבעגעג
 ןעפָארטעג וא .לעטיווק | ' ב ַא נ הּבר-אנעשוה םוא טקנוּפ
 ןיא זנוא ייַּב יקַאט ,ןעטכַאד ךייא ךיז זָאל ,עטכישעג יד ךיז טָאה
 סעיצנַאטס רָאּפ ַא רָאנ ,אפונ ןיסייה ןיא טשינ ,טסייה סָאד .ןיסייה
 ..."עיצנַאטס יד טסייה עקווילָאּבָאס ,ןיסייה רַאֿפ

 ַא ,סיוא טזייוו ,רחוס רעניסייה ַא רימ טָאה ןושל ַאזַא טימ
 ַא ראפ סָאװ ,ןעלהעצרעד וצ ךילטיירּב ןעמונעג ,שטנעמ רעשיטייל
 רעלָאמש רעד טימ ייז ייּב ןעפָארטעג ךיז טָאה סע עפָארטסַאטַאק
 " רע ה עג גיד ע7 רע ד , ןעטרָאד יז טפור עמ סָאװ ,ןהַאּב
 -נירַא םעד ןיא ,רעהירפ ןיֹוׁש ןעּבירשַאּב םהיא ךייַא ּבָאה ךיא )
 יד טלהעצרעד רימ טָאה רחוס רעניסייה רעד תמחמ ןוא ,( רהָאֿפ
 טָאה סָאװ ,"רעהעגנידעל, ן'טימ גידנערהָאפ יקַאט עטכישעג עגיזָאר
 ייווצ ?ּכה-ךס ןָאנַאװ ןיא םהיא טימ רימ ןענעז ןעוועג ןוא ,טייצ
 ןעטַאט ם'ייּב יו ,טגעלעצ ,טעליּפשעצ ךיז רע םָאה ,ןערישזַאסַאּפ
 -עג ,רעטרעוו עטקָאטעג ,גידלערעּפ טדערעג ןוא ,ןעטרָאגנייװ ןיא
 קרַאטש ןוא טלעכיימשעגוצ ,לעכייּב סָאד השעמ-תעּב ךיז טעלג
 ,עטכישעג רענענייא ןייז ןופ טאהעג האנה
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 -ךורּב ,רעהעגגידעל רעזנוא טימ ןיוש ךָאד טרהָאפ רהיא -- ,

 ? ענייז עבט יד םּתסה ןמ ךָאד רהיא טסייוו .ךָאו עדעדנַא יד ,םשה

 טלעטש ןוא עיצנַאטס ַא ףיוא טמוק רע זַא ,עבט ַא ךייַא טָאה רע

 ,ךילטנעגייא ,טסייה סָאד .טנוזעגיייז םעד רע טסעגרַאפ ,קעװַא ךיז

 זיא'ס ?עיפיוו רהעמ ןהעטש טשינ רע רָאט ,"עינַאסיּפסָאר , טיוכ

 זיא ץיװעקטַאז עיצנַאטס רעד ףיוא ,לשמל .טנעכייצעגנא םהיא

 ןוא טכַא טימ העש ַא טקנוּפ ןחעטש ףרַאד רע זַא ,טנעכערעגסיוא

 ךיא סָאװ ,עקווילָאּבָאס עיצנַאטס רעד ףיוא רעדָא ,טונימ גיצסופ

 יו ןהעטש טשינ ענר ַא רהעמ רע רָאט טרָאד --- ,ךייַא ?העצרעד

 ךיז לָאז תוּכמ יד רָאנ .טונימ גיסיירד ןוא ייווצ טימ העש ןייא

 רָאּבָאס ןיא יַאס ,ץיװעקטַאז ןיא יַאס טהעטש רע סָאװ ,ןעצעז םהיא

 סע .העש יירד יו רהעמ --- ?ָאמַא ןוא ,ייווצ יו רחעמ עקוויכ

 יד וצ םחיא ייַּב ןעמענ סע טייצ לעיפיוו ,םעד ןָא ךיז טדנעוו

 -נָא םרעוו "רעהעגנגידעל,, רעזנוא ייּב סָאװ ןוא .."סערוועינַאמ ,

 .ןעלהעצרעד טשינ ךייַא ךָאד ךיא ףרַאד --- "סערוועינַאמ , ןעפורעג

 -נָאק רעד ,"עדַאגירּב , יד ןוא ,ןיטָאמָאקָאל םעד סיוא-טנַאּפש עמ

 -גיא קעװַא ךיז ןעצעז ,רַאנעשטָאק ן'טימ טסינישַאמ ן'טימ רָאטקוד

 ן'טימ ןוא םרַאדנַאשז ן'טימ ,עיצנַאטס קינלַאשטַאנ ן'טימ םענייא

 .לעשעלפ ַא ךָאנ לעשעפ ַא ,רעיּב ןעקנירט טסיפַארנעלעט

 ,סע טסייה ןערישזַאסַאּפ יד ,םלוע רעד ,לשמל ,טוהט סָאװ,

 עמ סָאװ ,ןעהעזעג ןיוש ךָאד טָאה רהיא ? "סערוועינַאמ , תעּב

 םע רעװ .ענושמ טינ רעיש טרעוו עמ ,ךיז טעדננ עמ :ט'הט

 ַא טּפַאװ ןוא לעקניוװ ַא ןיא ךיז טגָאֿלשרַאפ םע רעוו ,טצינהעג

 ,?עמרָאפצטלפ , רעד ףיוא םורָא ךיז טרעיצַאּפש סע רעוו ןוא ,לעמירד

 .לעדע 5 ַא טייהרעליטש ךיז טגניז ןוא ,טנעלראפ טנעה יד

 רועינַאמ, תעּב עקווילַאּבָאס ןיא השעמ ַא ןעפערט ךיז ףראד ,

 ם'ייּב הירפ רעד ןיא הבר-אנעשוה לָאמנייא ױזַא ךיז טחעטש ."םער

 ,שטנעמ א רענייא ,טגעלרַאפ טנעה יד ,וויטָאמַאקָאל ןעטנַאּפשעגּפָא

 ,ןעטכאד ךייַא ךיז זָאל ,דיא א ױזַא רָאנ ,רישזַאסַאּפ ןייק טשינ אקוד

 סָאװ .טקוק ןוא ,דיא עוװַאקיצ ַא ,תינה-לעּב רעקווילָאּבָאס א יקאט
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 -אנעשוה .טשינרָאנ 4? תיּבה-לעּב רעקווילָאּבַאס 8 ,לשמל ,ָאד טוהט
 ,טנעװַאדענּפָא ןייפ ץנַאנ תיּבה-לעּב רעקווילַאּבַאס א ךיז טָאה הּבר
 ן'םיוא .ןעסעגעגּפָא ןוא םייהַא קעװַא ,תונעשוה ןענָאלשעגּפָא
 פעטיווק סָאד .גידעכָאװ ּבלַאה ,גיד'בוט-םוי ּבלַאה ןיא ןעצרַאה
 ןייק ןוא ,ןעבירשענרעטנוא יַאס יו יַאס ןעטרָאד םהיא ןעמ טָאה
 ןעמונעג רע טָאה ,בוט-םוי ברע ,ָאטשינ זיא םייה רעד ןיא טייּברַא
 לַאזקָאוװ ן'םיוא לעסיּב ַא ןעגנַאנעגסױרַא ךיז זיא ןוא לעקעטש סָאד
 | ,"דזעיֶאּפ םעד ןעיַאשטערטפו,

 ייּב ןיא ,ןעסיוו רחיא טפרַאד ,"דזעיאּפ םעד ןעיַאשטערטסװ,
 ןופ טייצ יד טמוק .,טנעגעג רעזנוא ןיא םוטעמוא גהנמ ַא זנוא
 טעוװ רעמָאט ,לַאזקָאװ ן'פיוא קעװַא ךייַא סָאד טגָארט ,?דזעיַאּפ ,
 רעקילפעט ַא ?ןעהעז ןעמעוו ? ןעהעז סָאו .ןעהעז ןעצימע ןעמ
 ? חלנ רעקסוועינָאװַאלַאג א ? ענידיא רעקווידָאּבָא ןייַא ?  ןעדיא
 ןיא ךָאנ ןיא בנא ןוא .טחענ עמ ,טשינרָאנ רָאנ ! ןעקילג עשידיא
 טאהעג סָאװ-רָאנ זנוא טָאה עמ ,סעיינ א ןעוועג ןהאּב יד טייצ רענעי
 וצ סָאװ ןעוועג ךָאנ זיא'ס ןוא ,"רעהעגגידעל , םעד טרהיפעגכרוד
 ,ןעוועג טרָאד זיא השעמ יד יױזַא יו רָאנ .ןערעה וצ סָאװ ןוא ןעהעז
 ךיז זיא וויטָאמָאקָאל םעד ןענַאּפשּפָא ם'ייּב --- ,ױזַא יצ ,ױזַא יצ
 ,ךייא ?העצרעד ךיא יו ,לעטיווק ן'כָאנ ,הירפ רעד ןיא הּבר-אנעשוה
 רעקווילָאּבָאס א ,גידעכָאװ ּבלַאה ,גיד'בוט-םוי ּבלַאה ןענַאטשעג
 .טקוקעג ןוא ?עקעטש ַא טימ תיּבה-לעּב

 -פעּב רעקווילָאּבָאס א זַא ,רימ ךיז טכַאד ? סָאװ זיא ,ןּכ םאָה
 --- ןיטָאמָאקָאל ןעטנַאּפשענּפָא ןייֵא ףיוא טקוק ןוא טהעטש תיבה
 .ןיינ .טייחרעטנוזעג ןהעטש ךיז רע לָאז ? סָאד זיא קסע ס'נעמעוו
 -ַאסַאּפ ענירעּביא יד ןעשיווצ זַא ,ױזַא אמתסמ ןעפערט ךיז ףרַאדַאּב
 -ָאלָאג ַא יקאט ,ןעטכַאד ךייַא ךיז זָאל ,חלג ַא ךיז טניפעג ןערישז
 פעטדעטש ַא ,סע טסייה ,קסוועינָאװַָאלַאג ןופ ,חלנ רעקסוועיגָאװ
 רעד ךיז טרעיצַאּפש ,ןוחט וצ סָאװ ָאטשינ ,ןיסייה ןופ םייוו טשינ
 ,טנעה יד טגעלרַאפ ךיוא ,"עמרָאפצַאלּפ, רעּבלעז רעד ףיוא ךיוא חלנ
 טפור .וויטָאמָאקָאל ןעטנַאּפשענּפָא םייּב ךיוא ּפֶא ךיז טלעטש ןוא)
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 וד טסָאה סָאװ !  ַאקדוי ,רָאנ רעה , :ןעדיא םוצ חלג רעד ןָא ךיז

 סיּפע טָאװ, :ךילזייּב דיא רעד םהיא טרעפטנע "? ןעהעזרעד ָאד

 ןצ טכַאמ .?ָאקרעּב סייה ךיא ,ָאקדוי טשינ סייה ךיא ?ָאקדוי

 ,רעגײטשַא ,ַאד וד טסקוק סָאװ .ָאקרעּב ןייז זָאל , :חלג רעד םהיא

 ןייק ּפָארַא טשינ טזָאל ןוא דיא רעד םהיא טרעפטנע "? ָאקרעּב

 ם'טָאג טכַארטַאּב ןוא העטש ךיא; : ויטָאמַאקָאל ם'נופ ניוא

 סָאװ ,הערד ןייא רעּביא ,טײקשירַאנ ַא רעביא ױזַא יו ,רעדנואוו

 לעפיירש ערעדנַא סָאד ,רעהַא לעפיירש ןיא הערד ַא טוהט עמ

 םהיא וצ טכַאמ "1! ןישַאמ עגידלַאװג אזַא ןהענ ןָא טּביוה --- ןיהַא

 הערד ַא טוהט עמ זַא ,וד טסייוו ןענַאװ ןופ, :חלג רעד רעדעיוו

 יד ןהעג ןַא טּביוח ,ןיהַא ערעדנַא סָאד ןוא רעהַא לעפיירש ןייא

 ,ןעסיוו טשינ לָאז ךיא; :דיא רעד םהיא טרעפטנע "? ןישַאמ

 :חלג רעד םהיא וצ טכַאמ ?? טגָאזעג ךיא טלָאװ עשז סָאװ

 "!טסייװ וד סָאװ טא ,טסע ןעמ ױזַא יו ,וד טסייוו לעגוק,

 ןיא ןעּבָאה ןעדיא רעקווילָאּבָאס ) ןעדיא םעד ןיוש סָאד טסירררַאֿפ

 ,לערעטָאפ ,ונַא/ : חלג םוצ ןָא ךיז טפור רע ןוא ,( עיציּבמַא ךיז

 ן'פיוא רימ טימ עלייוו ַא ףיוא ןייז חירטס ךיז וד טסלָאװ רשפא

 רַאפ ,לכש םעד ןהעטשרַאפ וצ ןעּבעג ריד ךיא טלָאװ ,וויטָאמָאקַאל

 טָאה ָאד "4 טהעטש רע סָאװ רַאפ ןוא טהענ ויטָאמַאקָאל א סָאװ

 סָאװ :סעװַאטַאק ףיוא טשינ טָארּב ַא טגנַאלרעד חלג םעד ןיוש

 ןהעטשרַאפ וצ ןעּבעג םהיא טעװ ?עדיא סָאד טא ?טסייה

 רע סָאװ רַאפ ןוא טהענ וויטָאמָאקַאל א סָאװ רַאּפ ,לכש םעד

 ,ָאקשרעה ,ךירק, : ץרַאה טימ םהיא וצ טכַאמ רע ןוא ...! ? טהעטש

 ;לָאמ ַא רעדעיוו דיא רעד םהיא וצ טגָאז "1! ויטָאמָאקָאֿל ן'םיוא

 רעד םהיא וצ טכַאמ ."?ָאקרעּב סייה ךיא ,ָאקשרעה טשינ סייה ךיא

 רעד םהיא וצ טכַאמ "1! ָאקרעּב ,ךירק .ָאקרעּב ןייז זָאל :חלנ

 ? ןעכירק ךיא לָאז סָאװ רַאֿפ ?ךירק סיּפע טסייה סָאװ, :דיא

 ; לַאג טימ חלג רעד םהיא וצ טכַאמ "1! רעהירפ ,לערעטָאפ ,וד ךירק

 רעהירפ וד טספרַאד ,ךיד ךיא טשינ ,ךיס ךָאד טסנערהעל וד ,

 ךיז זָאל ,זיא ןעמ --- טרָאװ ַא רַאפ טרָאװ ַא ,רוציקב .,"ןעכירק
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 רעד ןוא ,וויטָאמָאקַאל ן'פיוא עדייּב ןעכָארקעגפיױרַא ,ןעטכַאד ךייַא
 תוכלה , חלנ ן'טימ ןענרהעל ןעמונעג ךיז טָאה דיא רעקווילָאּבָאס
 םעד ,רעהַא ןַארק ןייא הערד ַא עקנילָאװַאּפ ןעּבעגעג ,"ענישַאמ
 טרָאװ א ןעזָאלסױרַא טנָאקעג ןעּבָאה ייז רעדייא ןוא ,ןיהַא ןערעדנַא
 וויטָאמָאקָאל רעד זַא ,ןעהעזרעד קערש טימ ייז ןעּבָאה ,ליומ ם'נופ
 | ! לָאשַאּפ --- ןוא טרָא ם'נופ טרהירעג טָאה

 םעד ןעזָאלרעּביא טייצ עטסעּב יד ,רימ טכַאד ,זיא דניצַא,
 ייז ןעזָאל ,וויטָאמָאקָאל ןעטנַאּפשעגּפָא ן'םיוא חלג ן'טימ ןעדיא
 ןעמענרַאפ לייוורעד ךיז ןעלעוו רימ ןוא ,טייהרעטנוזעג ןערהַאפ ךיז
 ,דיא רעקווילָאּבָאס רעד טָא ןעוועג סָאד זיא רעװ ; שפנ םעד טימ
 -עגנייא ךיז טָאה ןוא טײקרַאטש אזַא ךיז ןיא טַאהעג טָאה סָאװ
 ןעטנַאּפשענּפָא ןיֵא ףיױא חלנ ַא טימ ןעכירקוצפיורַא טלעטש
 ? ויטָאמָאקָאל

 טסייה ,ןעטכַאד ךייא ךיז זָאל ,ױזַא --- רעכַאמגיסע לערעּב,
 טפור סָאװ רַאפ .,ךייא ?העצרעד ךיא סָאװ ,דיא רעקווילָאּבָאס רעד
 רע סָאװ ,טימרעד ךיז טמענרַאפ רע לייוו ? רעכַאמגיסע םהיא ןעמ
 הכאלמ יד ,ל?עקניוו רעזנוא ןיא גיסע ןעטסעּב םעד ,ניסע טכַאמ
 -וצ טָאה רע רָאנ .ןעטַאט ןייז ןופ השוריּב ,ךילטנעגייא ,רע טָאה
 סָאװ ,ענישַאמ ןימ ַאזַא --- ןיילַא לערעּב טגָאז ױזַא --- טרעלקעג
 ,רע טנָאז ,טייצ ןעּבָאה לָאז רע .ץנעסע ןעטסעּב םעד סױרַא-טיג
 רָאנ .סעינרעּבוג יירד גיסע טימ ןעטַאטשַאּב טנַאקעג רע טלָאוװ
 ןיא רע ,רע טנָאז ,גיטיונ טשינ םהיא ךיז טוהט סע ? ןעד סָאװ
 -ניסע רעזנוא זיא שטנעמ ןימ ַאזַא טֶא ,ריִשעהל ץִא ןייק טשינ
 ןייַא רַאפ סָאװ ןעק ןוא --- ךיז טנערעלעג טשינ ץיגרע ןיא .רעכַאמ
 ײלרעלַא ןיא העידי ַא טָאה ןוא ,טליו רהיא הכאלמ עלעדייא
 -ךַאפ ןעמ ףרַאד ? םהיא וצ סָאד טמוק ןענַאװ ןופ .סענישאמ
 טימ ,רע טנָאז ,תוכייש ַא טָאה ןעכַאמ גיסע זַא ,לכש יּפ-לע ןהעטש
 ןושל טימ ןָא ךיז רחעק ןעפנָארּב ןעּביירט ןוא ,ןעפנָארּב ןעּביירט
 יד טעמּכ ךיז ןיא ךָאד טָאה ,רע טגָאז ,דָאװַאז ַא ןוא ,"דָאװַאז,
 טמייפ ,רע טנָאז ,דָאװַאז ַא }האב ַא סָאװ ,עירענישַאמ ענעגנייא
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 -- רקיע רעד ?הנימדאקפנ יד זיא סָאװ -- טפייפ ןהַאּב ַא ןוא

 -- טנעה יד טימ השעמ-תעּב טכַאמ ןוא ןייֵלַא ?ערעּב טנָאז ױזַא

 .רע טגָאז ,ןעצייה ם'נופ ךיז טמענ סָאװ ,חּכ רעד רָאנ זיא רקיע רעד

 טגָאז ,לעסעק רעד ןָא ךיז טמערַאװ ,טצייה עמ סָאװ ,ןעצייה ם'נופ

 םעד ,רע טגָאז ,סָאד טּפוטש ,ןעכָאק ןָא טּביוה רעפַאװ סָאד ןוא ,רע

 ַא רַאפ סָאװ ףיוא ,רע טגָאז ,רעדער יד ךיז ןעהערד סע ןיא לַאּב

 -- סטכער ןהעג לָאז'ס ,רע טנָאז ,רהיא טליוו :טליוו רהיא טייז

 -- סקניל רהיא טליוװו ,סטכער רָאטַאילוגער םעד הערד א טוהט

 ױזַא ,רע טגָאז ,זיא'ס .סקניל רָאטַאילוגער םעד ,רע טנָאז ,טהערר

 ךיא זַא ,דניצַא ...! ןייז טשינרָאג ןיוש ןָאק רע'טושּפ סָאװ ,טושּפ

 רעקווילָאּבָאס םעד טימ טכאמעג טנַאקַאּב לעסיּב ַא ךייַא ּבָאה

 ןוא ,תוישק ךס ַא ,ךיא ןיימ ,טרעפטנערַאפ ןיוש ךייַא זיא ,ןעדיא

 .עפָארטסַאטַאק רעד וצ ןערהעקמוא ךיז ןענָאק רימה

 סָאװ ןוא דחּפ ַא רַאפ סָאװ ,ןעלהעצרעד ךָאנ ךייַא ךיא ףרַאד,

 -ָאּבָאס ןיא ןערישזַאסַאּפ יד ןעשיווצ ןערָאװעג זיא'ס ?עמוט ַא רַאפ

 -ענּפָא םעד ןעהעזרעד טָאה עמ זַא ,עיצנַאטס רעד ףיוא עקוויל

 טימ טשינ טסייוװ עמ ,ןיילַא םענייא ןהענ וויטָאמָאקָאל ןעטנַאּפש

 ןילַא ןיוש רהיא טפרַאד סָאד זַא ,ןיימ ךיא ?חּכ ַא רַאפ סָאװ

 "ירב, רעד ףיוא ןעמוקעג זיא סָאװ ,המוהמ יד טנייה .,ןהעטשרַאפ

 ךייַא ךיז זָאל ,"עדַאגירּב, יד וליפא ךיז טָאה תליחת ?"עדַאג

 םהיא ,םינּפַא ,טלָאװעג ,ויטָאמָאקָאל ן'כָאנ ןעפיול טזָאלעג ,ןעטכַאד

 הימ יד זַא ,ןעהעזעגסױרַא ךינ רעּבָא טָאה עמ .,ןעטניה ןופ ןעּפַאה

 רעד ךיז טָאה ,סיעכהל וצ ףיוא יו רָאנ יקַאט סיּפע .,טסיזמוא ןזיא

 ןעגיולפעג זיא ןוא ןעפיול טזָאלעג לָאמ סניטציא ויטָאמָאקָאל

 ןהעג וצ ןעּבױהעגנָא טָאה "רעהעגנידעל , רעד טניז .זייוורענעגושמ

 זַא ,ןעפָארטעג טשינ לָאמנייק ךָאנ ךיז טָאה ,תומוקמ ערעזנוא ןיא

 ?עדַאגירּב , יד ךיז טָאה .ןעפיול ךיג ױזַא לָאז וויטָאמָאקָאֿל רעד

 םענייאניא ןוא טנעה עגידעל טימ קירוצ ןערהעקמוא טזומעג ךַאּבענ

 דָארּפ ַא טכַאמעג ןעמ טָאה קינלַאשטַאנ ן'טימ ןוא םרָאדנַאשז ן'טימ

 רעד רעּביא ןעשעּפעד טקישעצ ןעמ טָאה םעדכָאנ ןוא לָאקָאט
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 -ייא ןויטָאמָאקָאל ַא קעווא , :עיניל רעצנַאג
 -ארנעלעט .ןעלטימ טמענ .ןיילַא רענ
 -. ."?טריפ

 ןעפורעגסיורַא טָאה שעּפעד עגיזָאד יד עקינַאּפ ַא רַאפ סָאװ,
 ,סנעטשרע .ןעלעטשוצרָאפ ךיז גנירג זיא -- עיניל רעצנַאג רעד ףיוא
 .טשּפ רעד ןיא סָאװ .שעּפעד יד ןענַאטשרַאפ טינ ןעמ טָאה
 ַא ןיילא סָאד טחעג יו ? "ןיילַא רענייא ויטָאמַאקָאל ַא קעווא,
 .רעטרעוו יד ןעטיײדַאּב סָאװ ,סנעטייווצ ,ןוא ? ןויטָאמַָאקָאל
 ץוח ַא ,ןעמענ ןעמ ןָאק ןעלטימ רַאפ סָאװ ?"ןעלטימ טמענ,
 רעּביא ןעשעּפעד ןעהילפ ןעּביֹוהעגנָא ןעּבַאה סע ןוא ? ןעשעּפעד
 .תוחור טימ טייּברשעג טָאה ףַארגעלעט רעד ,עיניל רעצנַאנ רעד
 יד ןוא ,ךיז ןעשיווצ טדערעגרעּביא ךיז ןעּבָאה סעיצנַאטס עלַא
 ,ןעטכַאד ךייא ךיז זָאל ,טײרּפשרַאפ ךינ ךיז טָאה העידי עכילקערש
 -ענ זיא'ס ןוא ,םורַא ןוא םורַא ךעלטדעטש ןוא טדעטש עֶלַא ןיא
 ןיא זנוא ייּב ! הלפאו ךשוח ,ןעגָאז ךייֵא ךיא לָאז סָאװ ,ןערָאװ
 סע תושפנ לעיפיוו ,טלהעצרעד וליפא ןיוש ןעמ טָאה ,לשמל ,ןיסייה
 ! פעטיווק ן'כָאנ הּבר-אנעשוח טקנוּפ ? ןעוו ןוא ! טדיוט רעכילקערש ַאזַא ןעשטנעמ טרעשַאּב ךַאּבעג .ןערָאװעג טע'גרה'עג ןענעז
 ...ןעּביוא ןופ טנעכיײצעגנָא ןעוועג ױזַא ןיוש זיא'ס ,םינּפַא
 עַלַא ןיא ןוא ןיסייח ןיא זנוא ייּב טסעומשעג ןעמ טָאה יוזַאע }
 םירוסי יד ןעּבײרשַאּב וצ טשינ רָאג זיא'פ ןוא ,ןיסייה םורַא רעטרע
 ,ןענַאטשעגסיױא ןופרעד ןענעז עלַא רימ סָאװ ,שפנ-תמנע ן'טימ
 -ָאקָאל א ןהֶא העיסנ רעד ןעטימ ןיא ,העור ילּב ןאצּכ עיצנַאטס רעד ףיוא עקווילָאּבָאס ןיא ןעּבילּבעג ןענעז סָאװ ,ךַאּבענ ןערישז -ַאסַאּפ יד ןופ שפנ-תמנע ן'טימ םירֹוסי יד וצ סע טמוק יו רָאנ
 ,הבר-אנעשוה זיא'ס ? ןוהט ייז ןעלעוו סָאװ ,שטייטס ! וויטַאמ
 .ןיא ָאד ןעטלַאה תוּכוס ןעדייס ? ןעמ טהעג ןיהואוו ,בוט-םוי ברע
 ןערישזַאסַאּפ יד ןוא ..! תוּכוס רעטרהעטשרַאפ ַא ? ?עטדעטש
 ןעּבָאה ןוא עלעקניוו ןייא ןיא עלַא ןעגָאלשעגפיונוצ ךיז ןעּבָאה
 רעד ןענעוו ןוא עגַאל רענעגייא רעייז ןעגעוו ןעדעררעּביא ןעמונענ
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 "טנַא םעד ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא יז ןעּבָאה ױזַא ) "חרוּב , ם'נופ ענַאל

 ןָאק לזמיםילש ַא טימ סָאװ ,עדוי ימ .(ויטָאמָאקָאל םענעפָאֿל

 רעד רעּביא טהילפ סע --- ןעדערוצסיוא עלעטרעוו ַא ? ןעפערט ךיז

 רעד זַא ,טלמי אל ךָאד זיא סע ?ןיילַא ענייא ענישַאמ אזא עיניל

 ץ'טימ געװ ןעטימ ןיא ץיגרע ןענעגענַאּב טשינ ךיז לָאז "חרוב,

 -טַאז רעּביא ןיסייה ןופ ןעגעקַא םהיא טהענ סָאװ ,"רעהעגנידעל,

 ןערישזַאסַאּפ ענעי טימ ןייז טעװ סָאװ ,עקווילָאּבָאס ןייק ץיוועק

 -נעמַאזוצ ַא טלהָאמעג ןיוש ייז טָאה ןוימדהדחּכ רעד ןוא --- ? ךַאבענ

 ןופ סעקוועשטשיּפ עלַא טימ עפָארטסַאטַאק עגיד'ארומ ַא ,סיוטש

 ךילרעּפנײשַאּב ךיז רַאפ ןעהעזעג ןעּבָאה ייז .עפָארטסַאטַאקדזהַאּב א

 ענעלַאפעצ ,סענָאגַאװ עטרהעקעגרעּביא :קילנמוא עצנַאג סָאד

 ןוא טנעה ענעסירעגּפָא ,םיפ ענעכָארּבעצ ,ּפעק עשישטנעמ ,רעדער

 -- םיצולּפ ...! טצירּפשַאּב טוב טימ ,סענַארָאמעשט ענעטָארטעצ

 טהעטש סָאװ .ץיװעקטַאז ןופ שעּפעד א ןעמוקעגננָא !שעּפעד ַא

 -כ רוד עג ר י ד , :טהעטש שעּפעד ןיא ?שעּפעד ןיא

 סייקכינ רעכילקערש ַא טימ ןעגיופפענ

 טימ וויטָאמַאלַָאל 8 ץיוועקטצז ייפראפ

 סיוא-טהעז רענייא .ןערישוזאסַאפ ייווצ

 עדייּב .חלג ַא רעטייווצ רע ד ,דיא ַא

 טסייוו עמ--טנעה יד טימ םט כ ַאמ ענ ןעּבָא ה

 קעווַא זיא וויטָאמָאקַאֿפ רעד .סָאוו טשינ

 ."ןיסי'יה וייק

 ? סָאד טסייה סָאװ :הנותח א ןערָאװעג טשרע זיא ָאד טָא,

 ןיהואוו ? ויטָאמָאקָאל םענעפָאלטנַא ן'פיוא חג א טימ דךיא ַא

 ןייז ןָאק רע ןוא ? סָאװ ּבעילוצ ןוא ? ןעפָאלטנַא סָאד ייז ןענעז

 ךיז טָאה עמ --- ןערעדנַא ם'נופ רענייא ,רעהַאדןיהַא ...? דיא רעד

 ?רעוו ,דיא רעקווילָאּבָאס ַא יקַאט זיא דיא רעד זַא ,טסואוורעד

 ןופ רעכַאמגיסע לערעּב !לעסיּב ַא הלאש ַא ? םהיא טנעק רהיא

 עמ ?רע זיא'ס זַא ,סָאד ןעמ טסייוו ןענַאװ ןופ ! עקווילָאּבָאס

 רעד ןופ ןעּבָאה ייז זַא ,ןערעווש ןעדיא רעקווילָאּבָאפ !טסייוו
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 -ענּפָא ם'ייּב חלנ ַא טימ ןהעטש םהיא ןעהעזעג ןייֵלַא ןעטייוו
 ךיז טוהט סָאװ .,..טנעה יד טימ ןעכַאמ ןוא וויטָאמָאקָאל ןעטנַאּפש

 ם'ייּב חלנ ַא טימ ןהעטש וצ רעכַאמניסע ןייֵא דיא א טָאה סָאװ ? ָאד
 טָאה עמ ...! ? טנעה יד טימ ןעכַאמ ןוא וויטָאמָאקָאל ןעטנַאּפשעגּפָא

 ,ןעגנאנרעד זיא השעמ יד זיּב ,טרעדליּפענ ןוא טדערעג גנַאל ױזַא
  טסייה עקווילָאּבָאס ןיא ,ןײרַא ?עטדעטש ןיא ,ןעטכַאד ךייַא ךיז זָאל
 ןופ טייוו קרַאטש ױזַא טשינ זיא לעטדעטש סָאד שטָאח ןוא ,סע

 -נַא םוצ םענייא ןופ ןעמוקעגנָא זיא השעמ יד זיּב רָאנ ,עיצנַאטס
 רעדנַא ןייַא טונימ עֶלַא ןעמוקַאּב יז טָאה ,עקווילָאבָאס ןייק ןערעד

 זיא'ס זיּב ןוא ,סנייז טגעלעגוצ טָאה רעדנוזַאּב רעכילטיא ,טלַאטשעג

 ןעמוקַאּב חלג ן'טימ חשעמ יד טָאה ,םיהַא ןעלרעּבי וצ ןעגנַאגרעד

 תושלח ןעלַאפעג ךַאּבענ זיא ּבייוו ס'לערעּב זַא ,םינּפ ןעדליוו אזַא
 ןוא ..,רָאטקָאד םעד ןעננערּב טזומענ טָאה עמ ,לָאמ ןהעצ רשפא
 יַאּבָאס ןופ ןעדיא עיצנַאטפ רעד ףיוא ןָאהטעג טָאש ַא ךיז טָאה סע
 ןוא ,לעמיה ןיא ןערעטש יו ױזַא ,ןעטכַאד ךייַא ךיז זָאל ,עקוויל
 טָאה עיצנַאטס קינלַאשטַאנ רעד זַא ,דלַאװג אזַא ןערָאװעג זיא'ס

 -ַּפִא לָאז רע ,"עינעשזַארָאּפסַאר , ַא םראדנַאשז םעד ןעּבעג טזומעג
 ,יֹוזַא דלאּביוו ןוא ..,ןעדיא רעקווילָאּבָאס ןופ עיצנַאטס יד ןענינייר
 רעסעּב רימ ןעטלָאװ רשפא ?ןוהט וצ ָאד רימ ןעּבָאה עשז סָאװ

 ,חלנ ן'טימ ןוא ןעדיא רעזנוא טימ ךיז טוהט סָאװ ,ןוהט קוק ַא ןהענ
 -ָאקֲאֿל םענעפָאלטנַא ן'פיוא ,ןיימ ךיא ,"חרוּב , ן'םיוא ,?ידבהל
 | | - ?  ויטָאמ

 טוהט סָאװ ,ןוהט סוק א --- ןעגָאז וצ גנירגנ רָאנ רעּבָא זיא סע,
 ,ןעסיוו סָאד ןָאק רעוו !וויטָאמָאקָאל םענעפָאלטנַא ן'פיוא ךיז
 -ָאבָאס םעד ןעּביױלג ןעזומ רימ ? ןָאהטעגּפָא ךיז טָאה טרָאד סָאװ
 רעד ןופ ןָא ךיז טלהעצרעד רע .תונמאנ ףיוא רעכַאמניפע רעקוויל

 זיא'ס זַא ,ןענָאז רימָאל ,וליפא ןעוו סָאװ ,םישודיח עכלעזַא העיסנ
 ךיא לעיפיוו ףיוא ןוא .גונעג ץנַאג ךיוא סָאד זיא ,תמא ּבלַאה רָאנ
 טשינ ,רימ טכַאד ,רע זיא ,עקווילָאּבָאס ןופ רעכַאמניסע םעד טָא ןעק
 .ןייז םזנמ ןעּבָאה בעיל לָאז סָאװ ,שטנעמ אזא
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 ױזַא --- ,קעװַא זיא וויטָאמַאקָאל רעד זַא ,טייצ עטשרע יד,
 ,טשינרָאג טעמּכ רע טקנעדעג -- ,רעכאמניסע ל?ערעּב טלהעצרעד

 ,קערשרעד תמחמ ױזַא טשינ .ןָאהטענ ךיז טָאה םהיא טימ סָאװ

 ,רע טגָאז ,ןהעטשרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה רע סָאװ ,םעד רעּביא יו

 ,לכש יּפילע .ןענלָאפ טשינ םהיא ?יוו וויטָאמָאקָאל רעד סָאװ רַאפ

 -וגער ם'נופ הערד ןעטייווצ ם'ייּב וויטָאמָאקָאל רעד טָאה ,רע טנָאז

 רָאג רע טָאה ףוס םוצ ,ןהעטש ןעּביילּב טפרַאדַאּב דלַאּב רָאטַאיל

 -נהעצ יו רָאנ סיּפע ,רעהירפ יװ ,רעכיג ךָאנ ןהענ ןעביוהעגנָא

 רע .ןעטניה ןופ טּפוטשענרעטנוא םהיא ןעטלָאװ תוחור טנעזיוט

 סנעקעטש יד ןַא ,טייקכינ ַאזַא טימ ,לערעּב טנָאז ,ןעפַאלעג זיא

 יד ןיא טרירעמעשעג ,ןענעילפ יוװ ,םהיא ןעּבָאה ףארגעלעט ם'נופ

 סיפ יד ןוא ּפָאק רעד טהערדרַאפ םהיא ךיז טָאה סע ןוא ,ןעניוא

 רע זַא ,לעסיּב ַא רעטעּפש ...טקַאהעגרעטנוא יו םהיא ךיז ןעּבָאה

 "רעד ךיז רע טָאה ,דנַאטשרַאפ ןייז וצ קירוצ ןעמוקעג ,רע טגָאז ,זיא

 ףיוא ,רעטלַאהראפ ַא ,זַאמרָאט ַא טָאה וויטָאמָאקָאל א זַא ,טנַאמ

 -ניסע לערעּב טיג -- ןַאהרַאפ ,ליוו עמ ןעוו םהיא ןעטלַאהרַאפ וצ

 ןוא זַאמרָאט-טנַאה ַא -- טנעה יד טימ ןהעטשרַאפ וצ רעכַאמ

 סָאד טוהט עמ זַא סָאװ ,לעדער ןימ אזַא ,זַאמרָאט-טפול א ןאהראפ

 גַאשטיר םעד ,לעּביה םעד שטעווק ַא סָאד טוהט ,הערד ןעטכער ַא

 .ןילַא ךיז ןופ ךיז ןעהערד וצ ףיוא-ןערעה רעדער יד ןוא ,סָאד טסייה

 טנָאקעג טָאה ךאז ַאזַא ױזַא יו ,רע טנָאז ,טשינ רָאג טקנעדענ רע

 םוצ זָאל א ךיז טוהט רע ןוא ?ּפָאק ם'נופ םהיא ןעחילפסיורַא

 רעטכער רעד ןיא הערד ַא ,רע טגָאז ,ןעּבעג סע ?יוװ ןוא פעדער

 -- ?!ּפָאטס, :טנַאה ַא רַאפ ןָא טשינ םהיא טּפַאח עמ זַא --- ,טייז

 ,טנַאװ יד יו טדיוט ,חלג רעד ,ןעטכאד ךייא ךיז זָאל ?זיא רעוו

 םהיא טגערפ --- "? ןוהט וד טסליװ סָאװ, .טדער רע סָאװ םיוק

 םהיא טנָאז ,ליו ךיא .טשינרָאנ; .שינרעטיצ טימ חלג רעד

 טגָאז ,ןעטיה טָאג ךיד לָאז, ..."ענישַאמ יד ןעלעטשּפָא ,לערעּב

 רעד וצ ןערהירוצ טשינ רהעמ רימ ךיז טסלָאז ,חלנ רעד םהיא וצ

 ן'ראפ ךיד ךיא םענ ,טשינ ךימ וד טסנלָאפ םורָאװ !ענישַאמ
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 וד זַא ;ױזַא וויטָאמָאקָאל ןופ ּפָארַא-ףרָאװ א ךיד והט ןוא רענלָאק
 ..'! ָאקשַאמ ןעסייהעג לָאמַא טסָאה וד זַא ,ןעסעגרַאפ ךימ ייּב טסעוו
 ןוא ?ערעּב םהיא וצ טגָאז --- ?ָאקרעּב סייה ךיא ,ָאקשַאמ טשינ
 עמ סָאװ ,לעדער ם'נומ לכש םעד ןהעטשרַאפ וצ ןעּבעג םהיא ליוו
 רערעטיּב ַא -- ןעדער טשינ ךיז רע טזָאל .זַאמרָאט סָאד טפור
 יױזַא ןיוש טסָאה ,חלנ רעד ט'הנעט ,ןעהערד וצ ןיוש גונעג, ! חלנ
 וד ,ךיד סע לָאז ןעהערדרַאפ ,טהערדעגנָא ןוא טהערדעג גונעג ךיוא
 -זלאה ןעכַאדּבעג ךיז וד טסלָאװ רעסעּב !שטנעמ רענעטלָאשרַאפ
 ..."! ןעּבעל ןיימ ףיוא ןעמונעג ךיז טסָאה וד רעדייא ,ןעקַאנױוא
 ןַא ,לערעטָאפ ,רשפא טסניימ, :לערעּב םהיא וצ ןָא ךיז טפור
 . ןייד ריד ייּב יו ,רעייהט ױזַא טשינ רימ ייּב ןיא ןעּבעל ןיימ
 --- .ֿלַאנ טימ חלג רעד םהיא וצ טכַאמ --- ? ןעּבעל ןייד , ?4 ןעּבעל
 סָאד טסירדרַאפ ..,"? ןעּבעל שיטניה ַא טָאה הטרעוו ַא רַאפ סָאו
 ,רע טגָאז ,קעװַא טיג רע ןוא סעװָאטַאק ףיוא טשינ ןעלרעּב ןיוש
 .ןעקנעדעג וצ ןעּבָאה סָאד טעװ רע זַא ,עיצרָאּפ ַא חלנ םעד
 .תונמחר א ךיוא טנוח ַא ףיוא ןיא ,לערעּב םהיא טגָאז ,סנעטשרע,
 טשינ ךיוא טנוח ַא ,רע טנָאז ,וליפא ןעמ רָאט ןיד רעזנוא ךָאנ
 ערעב םהיא טנערפ ,תינשהו ,םייח-ילעּב-רעצ ַא זיא'ס : ןעדחירנָא
 "ונובר ם'ייּב רענרע ,?לשמל ,ןעּבעל ןיימ זיא סָאװ טימ :אישק ַא
 ,םױרַא טשינ ןעד רימ ןעמוק ? ןעּבעל ס'נערעדנַא ןייַא ןופ םלוע-לש
 ךימ ןעהעג ןוא ? ןע'נושארה-םדָא ןופ ,סוחי ןייא ןופ עלַא ,רע טנָאז
 רעמונ זיא ...? ןיירא דרע רעד ןיא ,טרָא ןייא ןיא .עלַא טשינ ןעד
 ,פערעטָאפ ,העז ַאנ :?ערעּב םהיא וצ טגָאז ,ךַאז ַא ךָאנ ןוא .ייווצ
 ,ןָאק ךיא סָאװ והט ךיא ,ריד זיִּב רימ ןופ ,רע טגָאז ,קוליח םעד
 גרָאז ךיא זַא ,סָאד טסייה --- ןעלעטשּפָא ךיז לָאז ויטָאמָאקָאל רעד
 זַא ,ןענָארטעגפיױא ױזַא טזיּב ,רע טגָאז ,וד ןוא ; ןעדייּב זנוא רַאפ
 ,ויטָאמָאקָאל ם'נופ ןעפרַאוװּפָארַא ןוא ןעמענ ךימ לעּבַאּפַאק טזיּב וד
 עכלעזַא ךס א ךָאנ ןוא ...."! ןעשטנעמ ַא ןענע'גרה --- טסייה סָאד
 טסייה חלג ם'ניא ,טצעזעגניירַא םחיא ןיא רע טָאה רעטרעוו ענעש
 רעד זַא ,רע טגָאז ,םילשמ עכלעזַא טלהעצרעד ןוא רסומ טגָאזעג ,סע
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 ןעּבָאה ,גידנעדער ױזַא טָא ןוא .ןעמוקַאּב קַאלש םעד רעיש טָאה חכג

 ןטימ ץיװעקטַאז עיצנַאטס יד ךיז רַאפ ,רע טנָאז ,ןהעזרעד ייז

 -עג עדייּב יז ןעּבָאה .םרַאדנַאשז ן'טימ ,עיצנַאטס קינלַאשטַאנ

 רָאנ ,טנעה יד טימ ייז וצ ןעכַאמ ,לידבחל ,חלג רעד ןוא רע ,ןעמונ

 ןוא ,ןעניימ ייז סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טשינ ,םינּפַא ,ייז טָאה רענייק

 ןיסייה ןייק ,רעטייוו ןערהָאפ ,רע טגָאז ,טזומעג ךַאּבענ ןעּבָאה ייז

 ,רע טגָאז ,חלנ רעד ןיוש זיא ,רעטייוו גידנערהָאפ .סע טסייה

 טָאה סענישַאמ יד וצ ךיז ןערהירוצ רָאנ ,רעכייוו ךס ַא ןערָאװעג

 רעד ,ןָאהטעג גָאז א רָאנ םהיא טָאה רע .טזָאלעג טשינ םהיא רע

 ?? ןענערפ ךיד לע ךיא סָאװ ,ָאקּביײל ,רימ גָאז, :סע טסייה חלנ

 .?ָאקרעּב סייה ךיא ,ָאקּביײיל טשינ םייה ךיא, :לערעּב םהיא טגָאז

 ,ָאקרעּב ,רָאנ רימ גָאז .ָאקרעּב ןייז זָאל} :חלג רעד םהיא טנָאז

 רימ טימ ּפָארַא-גנורּפש ַא ןעּבעג ןעוועג ןלעּב ַא ,לשמל ,טסָאװ

 םהיא טגערפ ..."? דרע רעד ףיוא ויטָאמָאקָאל ם'נופ םענייאניא

 ףיוא ןערעוו טע'גרה'רעד הלילח ןעלָאז רימ ? סָאװ ידכּב, :?ערעּב

 רימ ןעלעוו יַאסדיװײַאס, : חלג רעד םהיא וצ טכַאמ ?? טדיוט

 ; לערעּב םהיא וצ ּפֶא ךיז טפור .,?טדיוט ףיוא ןערעוו טע'גרה'עג

 םָאג זַא .טשינ היאר ןייק רָאנ זיא'ס ? ןעגנורדעג זיא ןענאו ןופ,

 םהיא וצ טכַאמ ..."! ןוהט ןָאק רע סָאװ ,,יוא - יוא- יוא --- כיוװ

 ךיא; :לערעּב םהיא וצ ןָא ךיז טפור ??ונייהד, :החלנ רעד

 ,טנייה זיא ןעדיא זנוא ייּב !ל?ערעטָאפ ,רע טנָאז ,ןעגָאז ריד לעוװ

 ןעגיזָאד םעד ןיא .הּבר-הנעשוה טסייה רע סָאװ ,גָאט ַא ,רע טגָאז

 ןעשטנעמ ןעדעי טע'מתח'עגנָא לעמיה ןיא טרעוו ,רע טנָאז ,גָאט

 רע יצ ,ןעּבעל לָאז רע יצ ,טלעוו רעד ףיוא שינעפעשַאּב ןעדעי ןוא

 טדיוט ַא רַאפ סָאװ טימ זיא --- ןעּברַאטש ּביוא ןוא ;ןעּברַאטש לָאז

 טָאג רימ טָאה :רע טגָאז ,ךשפנ-הממ זיא .ןעּברַאטש רע לָאז

 ; ךאז ענעלַאפרַאפ ַא ךָאד זיא ,ןעּברַאטש לָאז ךיא ,טנעכייצעגנָא

 א ןופ ןערעוו טע'גרה'עג לע ךיא יצ ,הנימ-אקפנ יד רימ זיא סָאװ

 ,ױזַא טאלג ןוא ? רענוד ַא ןופ יצ ,וויטָאמָאקָאל א ןופ יצ ,גנורּפש

 ךיא ןָאק ,געוו ןעכיילג ן'פיוא גידנעהעג ,לערעּב רעטייוו םהיא טגָאז



 198 הבר-אנעשוה ןופ סנ רעד

 פיוו רעטשרעּביוא רעד זַא ,ןעברַאטש ןוא ןעשטילגסיוא טשינ ךימ
 -עג טע'מתח'עגנָא טנייה ריס ןיא סע ?ןעד סָאװ אלא ?רָאנ
 לָאז יאמל טנייח ,ןעּבעל ןעּביילּב לָאז ךיא זַא ,ןעּביױא ןופ ןערָאװ
 "? ןעגנירּפש ךיא

 רעטייוו טלהעצרעד ױזַא --- ? ןענָאז ךייַא ךיא לָאז סָאװ ןוא,
 עכלעזַא טימ טרעווש ןוא עקווילָאּבָאס ןופ רעכַאמגיסע לערעּב
 טקנעדעג רע --- דמושמ א ,רימ טכַאד ,ןעּביױלג געמ עמ זַא ,תועובש
 ,ןעמוקעג ןענעז ייז זַא רָאנ ,ןעפָארטעג ךיז טָאה סָאד ױזַא יו ,טשינ
 ןעטייוו רעד ןופ ןיוש ןהעזעגסױרַא ןוא ןיסייה רעטניה ,רע טגָאז
 רעד לָאמ ַא טימ סיּפע טָאה ,דָאװַאז רעניסייח ם'נופ ןעמיוק םעד
 ,רעליטש ןוא רעליטש ןהעג ןעּביױוהעגנָא ,רע .טגָאז ,וויטָאמַאקָאל
 ךיז רע טָאה םעדכָאנ ןוא ,םיוק-םיוק ,עקנילַאװַאּפ רָאג --- םעדכָאנ
 ראג ךיז .טָאה ןוא ,סע טסייה וויטָאמָאקָאל רעד ,ןעוועג בשיימ
 ,םיִנּפַא ,םהיא זיא'ס ?השעמ יד ןיא סָאװ .טלעטשעגרעדינַא
 -ניסע ?ערעּב טגָאז ,וויטָאמָאקָאל ַא ןוא ,גנוצייה ןעגנַאנעגסױא
 רעסַאװ סָאד ףיוא-טרעה ,גנוצייה סיוא םהיא טהעג סע זַא ,רעכַאמ
 .ףוס א ןוא --- ךיז ןעהערד וצ ףיוא-ןערעה רעדער יד ןוא ןעכָאק וצ
 ,לשמ5 ,םהיא לָאז עמ ןַא ,שטנעמ א ,לידבהל ,יװ ,רע טגָאז ,טקנוּפ
 יקַאט טנָאזעג חלנ םעד רע טָאה יאדוא ...ןעסע ןייק ןעּבעג טשינ
 ,טגָאזעג ריד ךיא ּבָאה סָאװ ?לערעטָאפ ,ונ, :םרָא ן'פיוא טרָאד
 -נָא ןעוועג טשינ רימ לָאז םלוע-לשיונוּבר רעד ןעוו ,רע םגָאז
 רעד ףיוא ןעבעל ךָאנ ףרַאד ךיא ןזַא ,ןעביוא ןופ טנייה ןענעכייצ
 גנוצייה ןעוועג ךָאנ טלָאװ סע טייצ ?לעיפיוו ףיוא טסייוו רעוװ ,טלעוו
 טכאמ יוזַא ?? טרַאּפשעגנָא רעטציא ןיוש ןעטלָאװ רימ אוו ןוא
 -ּפָארַא ןעניוא יד ,טהעטש ,רע טגָאז ,רעד ןוא ,?ערעּב םהיא וצ
 טנַאקעג ךַאּבענ םהיא רע טָאה סָאװ .טגייווש ןוא ,ּפָארַא טזָאלעג
 ,ךיז ןענעגעזעג ם'ייּב ,רע טגָאז ,רעטעּפש טשרע ,..9 ןערעפטנע
 טכַאמ ןוא טנַאה ַא סיוא .םהיא טחיצ ןוא ,רע טגָאז ,חלנ רעד טהעג
 ךיא, :לערעּב םהיא טנָאז .?ָאקציא ,יַאשטשארּפ , : םהיא וצ
 ; חלנ רעד םהיא וצ טכַאמ ..."ָאקרעּב סייה ךיא ,ָאקציא טשינ סייה
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 טשינ רָאג ּבָאה ךיא ?ָאקרעּב ,ֹוד טסרעה .ָאקרעּב ןייז זָאל ,

 טשינ רע טָאה רהעמ ןוא . *...ַאזַא טזיּב וד זַא ,רע טגָאז ,טסואוועג

 ,טעשטַאקרַאפ טָאה חלג רעד םורָאװ ,טרָאװ ןייק םחיא ןופ טרעהעג

 םיפ ןעלעטש ןעמונעג טָאה ןוא עסַאיר רעד ןופ סעלָאּפ יד ,רע טגָאז

 ?ערעּב ,רע ןוא .קסוװעינָאװָאלָאנ ןייק ,םינֿפַא ,םייהַא ךיז וצ ,קירוצ

 ןייק זנוא וצ ,ןיירַא טדָאטש ןיא ךיילג טזָאלעג ךיז טָאה ,סע טסייה

 "עג ,ןעטכַאד ךייַא ךיז זָאל ,ןיוש רע טָאה זנוא ייּב ןוא ,ןיסייה

 לָאמ טנעזיוט רשפא טלהעצרעד ,?מונ טשטנעּבעג ,בוט-םוי ןעטלַאה

 ןוא תואצמה עיינ טימ לָאמ עּלַא ,ףוס ןיזיּב ּביוהנָא ןופ השעמ יד

 -ַאּבָאס םעד טּפעלשענ טָאה רעדנוזַאּב רעכילטיא ,.,םיסנ עיינ טימ

 חרוא ןייַא רַאפ ןעּבָאה םהיא טלָאװענ ,ךיז וצ רעכַאמניסע רעקוויל

 "אנעשוה ןופ סנ םעד ןיילַא םהיא ןופ ןערעה בנא ןוא ,בוט-םוי ףיוא

 ַא ,ןעטכַאד ךייַא ךיז זָאל ,טַאהעג סָאד ןעּבָאה רימ ןוא --- הּבר

 -תחמש 8 לָאמ ןייא ,רהיא טגָאז יו ,ןעוועג ןיוש ! הרות-תחמש

 | | | +=. ! הרוּת

 .טכַא ר עמונ .עט כביש עג עדנע



 ןעיינ רעמונ עטכישעג

 רמזדילכ ןהָא הנותח ַא

 .1909 רהָאֹי ןיא ןעבירשעֿפ





 ןעיינ רעמונ עטכישעג

 רמו-ילכ ןהָא הנותַח ַא
 א 5 יי
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 יקַאט ,ןעטכַאד ךייא ךיז זָאל ,ןעפָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,םנ ַא ךָאנ ' ןעלהעצרעד ,רימ טכַאד ,טגָאזענוצ טַאהעג ךייַא ּבָאה ךיא -- ,
 ןעקנַאדרַאפ וצ ,ױזַא יו ,"רעהענגידעל,, רעזנוא טימ לָאמ ַא רעדעיװו
 ַא ןופ ןערָאװעג לוצינ ריס ןענעז ,"רעהעגנידעל , ןעגיזָאד םעד
 ,השעמ עניזָאד יד ןעכרָאה טליװ רהיא ּביוא ,קילגמוא ןעסיורג
 ןוא ,קנַאּב רעד ףיוא ָאד טָא ,לחומ טייז ,קעװַא ךיז רהיא טנעל
 רימ זיא ָאד .קנַאּב רענעי ףיוא ,סע טסייה ,ןעגעל ךימ לעװ ךיא
 ."טנאה רעד וצ טשינ

 רענעגייא רעד ץלַא לָאמנייא רימ וצ ןָא ךיז טפור ױזַא טָא
 -נעזייַא רעלָאמש רעד ןיא רימ טימ גידנערהָאפ ,רחוס רעניסייה
 תמחמ ןוא ."רעהעגגידעל רעד, ןעטרָאד יז טפור עמ סָאװ ,ןהַאּב
 ןױשרַאּפ ייווצ ?לּכח-ךס ןעוועג ,לָאמ עלַא יװ ,לָאמ סָאד ןענעז רימ
 רימ ןעּבָאה ,גונעג ןעוועג זיא םעראװ ןוא ,ןָאגאװ ןעצנַאג ַא רעּביא
 ןוא ןעטעלישז יד טעיליּפשעצ ,ןעקַאשזדיּפ יד ןָאהטענסיױא הליחמ
 ןייא ףיוא רע .ןעטרָאגניײװ ןיא ןעטַאט ם'ייּב יװ ,ךיז טגעלעצ
 .יװ ,ךילטיירּב ןוא ילֶאװַאּפ רע .רערעדנַא רעד ףיוא ךיא ,קנַאּב
 -וװרשרַאפ ,ןוֵא ךימ רעה ךיא ןוא ,טלהעצרעד ,זיא רעגייטש ןייַז

129 
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 -כָאנ סָאד לָאז ךיא ידכּב ,טרָאװ סכילטיא חומ ןיא ךיז ייּב נידנעּב

 .ןושל ןייז טימ ןעּבעגרעּביא ןענָאק םעד

 תעּב ,טכַאדעג טנייה טינ ,ןעוועג זיא סָאד --- ימיּב יהיו היד

 תועושי יד ,סע טסייה ,ןעּביױהעגנָא ךיז ןעּבָאה'ס זַא ,עיצוטיטסנָאק

 טפרַאד ,ןיסייה ןיא רימ ןעּבָאה זנוא וליפא שטָאה .ןעדיא ףיוא

 .םַאהעג טינ ארומ ןייק ?ָאמנייק םָארנַאּפ ַא רַאפ ,ןעסיוו רהיא

 ,טושּפ ?טַאהעג ארומ טינ רימ ןעּבָאה ,רהיא טניימ ,סָאװ רעביא

 ,ךייַא טלהָאמ .,ןענָאלש לָאז עס רעוװ זנוא ייַּב ָאטינ זיא'ס ?ייוו

 "עג רשפא ןיוש ןעמ טלָאװ ,ןעכוז לָאז עמ ,ןעטכַאד ךייַא ךיז זָאל

 םנָאזעגּפָא טינ ךיז ןעטלָאװ סָאװ ,עכלעזַא ךיוא זנוא ייּב ןענופ

 -- יקַאט ןיימ ךיא ,טסייה סָאד ,ןערעטפולכרוד ?עסיּב ַא זנוא

 ןעּבָאה סע זַא ,רהיא טָאה ןמיס ַא .רענייּב יד ןעכערּבכרוד טכער

 ,םורַא ןוא םורַא ןופ תורושּב עטונ יד ןערעה ןעזָאֿכ ןעּביױוהעגנָא ךיז

 "רוסּב ןעּבירשעגנקעוװַא םיעשר-םיצירּפ עכילטע ערעזנוא ןעּבָאה

 ,רשוי ַא ןעוועג טכָאװ סע יוװ תויה : ףרַאד עמ ואוו ,זיהַא תודוס

 ווא ,ןוה ט ס'ּפע ךיוא ןיסייה ןיא ,סע טסייה ,לָאז עמ

 "וצ ןעמוק ייז לָאז עמ ,ייז ןעטעּב ןכל ,ןעמעוו טימ אטשינ זיא'ס

 ןעקישסיורַא רעכיג סָאװ ,םשח ןעמל ,ייז לָאז עמ ,טסייה סָאד ,ףליה

 -עגקעװַא טינ זיא'ס ,ןעטכַאר ךייַא ךיז זָאל ןוא ...ןעשטנעמ ,

 "דוסּב ךיוא ,חעידי ַא ןָא-טמוק ,העש גיצנַאװצ ןוא רעיפ ןייק ןעגנַאג

 ,עקנירעמשז ןופ ? ןענַאװ ןופ ."ןעשטנעמ , ןעהעג סע זַא ,תודוס

 עכלעזַא ךָאנ ןופ ןוא ענלעּפָאּפ ,ענלעירזאר ןופ ,ןיטַאזַאק ןופ

 .סרעּפָאלק ערעייז טימ טנעכייצעגסיוא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,תומוקמ

 ןערָאװעג ערהָאװעג זנוא ייּב סָאד ןעמ זיא ןענַאװ ןופ + אישק יד

 ךייַא ךיז זָאל ,רימ ןעּבָאה ףיורעד ? דוס ןעגילייה ןעניזָאד ם'נופ

 רעװ .םהיא ןעמ טפור גָאנָאקנָאט חנ ,"קינשטָאטסיא, ַא ,ןעטכַאד

 רעזנוא ןיא ךָאד טרהָאפ רהיא ?שפנ רעניזָאד רעד טא ןיא

 טימ ןייז טכָאז רהיא ,ןעלהָאמּפָא םהיא ךייַא ןעמ ףרַאד ,לעקניוו

 .טנעקַאּב םהיא
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 ףעדר ןיא רהעמ ןעקּכַאװעג זיא סָאװ ,דיא ַא זיא גָאנַאקנָאט חנ;
 .,םיפ רָאּפ ַא ןעּבענעג םהיא טָאה טָאג .טיירּב רעד ןיא יו גנעל
 ןעווךעטלעז ןוא טשינ רע טהור לָאמנייק ,ייז טימ ךיז רע טצונַאּב
 רעטנעזיוט טימ ןעמונראפ זיא רע .,םייח רעד ןיא םהיא ןעמ טניפעג
 --- ןיא טפעשעג ןעגייא ןייז .ענעגייא יו עדמערפ רהעמ ,ןעטפעשעג
 עגיצנייא יד ,קורד יד טלַאה רע תמחמ ןוא .קורד יד טלַאה רע סָאוו
 טָאה ,עװטסלַאשטַאנ טימ ךיז רע ןעק רעּבירעד ,ןיסייה ןיא קורד
 סעקינווָאנישט עלַא טימ ןעדנוּבעגסױא זיא ,םיצירּפ טימ ןוהט וצ
 .תודוס עֶלַא ןופ טסייוו ןוא

 ערהָאוועג סָאד ןעמ זיא ""קינשטָאטסיא; ןעגיזָאד םעד ןופ טָא,
 ,יקַאט ןייֵלַא רע ,טסייה סָאד .הרושּב רעטוג .רעד ןופ ןערָאװעג |

 רעד רעביא טקיוּפעגסױא סָאד טָאֶה ,סע טסייה "קינשטָאטסיא, רעד
 רע טָאה רעדנוזַאּב ןעכילטיא ,ךיז טהעטשרַאפ .טדָאטש רעצנַאג
 ,ךייַא רָאנ ךיא ?העצרעד סָאד, :רעהיוא ןיא דוס ַא טמױרעגנייַא
 יד ןיא ױזַא טָא ןוא ..,"טנָאזעג טינ סע ךיא טלָאװ ןערעדנַא ןייק
 ,קע ןערעדנַא ן'זיּב קע ןייא ןופ ,ןערָאװעג ערהָאװעג םדָאטש עצנַאג
 ַא ןערָאװעג טייּבראעגסיוא זיא'ס זַא ןוא םענאגילוח ןעהעג סע זַא
 רעסָאװ ןיא ,ןעוו וליפא טסייוו עמ };  ןעדיא ןענָאלש לָאז עמ ,ןַאלּפ
 עמ ןענַאװ ןופ ןוא ,ןעגָאלש טעוװ עמ העש ַא רעסָאװ ןיא ,גָאס ַא
 גנידסלַא --- ןהעג טעװ עמ ױזַא יו ןוא ,ןענָאלש וצ ןעּביױהנָא טעוו
 ןָאל ,טדָאטש ןיא ןערָאװעג זיא'ס ןוא .חול ןיא יו ,טנעכערעגסיוא
 םוצ ?ואוו --- רהיא טניימ ןוא ! הלפאו ךשוח ,ןעטכַאד ךייַא ךיז
 טרעה ,ךַאז ענדָאמ ַא ,ןעפַאלק ענירעדינ יד ןעשיווצ ,ןעטסניימ
 רַאפ טרעטיצ רע זַא ,דיגנ ַא ,אלימ ! טיילעמערָא יד טימ ,רהיא
 טָאה רע ,לכש ן'טימ ךָאנ סָאד ןעמ טהעטשרַאּפ ,ןעכַאז עכלעזַא
 טשינ ,ןיינ ןוא ָאי ןעשיווצ ,םולשו סח ,םהיא לָאז עמ ,ארומ ךַאּבענ
 טרעטיצ סָאװ ,םינצּבק עניטרַאפ ,רהיא רעּבָא .ןצּבק א רַאפ ןעכַאמ
 רהיא טלָאז ,ןיינ ?ןעלעטשוצנייַא רהיא טָאה סָאװ ?  ױזַא רהיא
 ךיקפמ טָאה עמ ןוא ךעלרעדניק יד טּפַאחעג טָאה עמ יוװ ;ןעהעז
 !ךיז ןעטלַאהַאּב ןעּביױוהעגנָא טָאה עמ ןוא קַאּפ-ואיקַאה ןעוועג
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 ןעכילרהע ןייֵַא ייּב רעו ? ןעדיא ,רענײטשַא ,ךיז ןעטלַאהַאּב ואוו

 םייּב רעוו ,םעדיוּב ן'פיוא סוירַאטָאנ ם'ייּב רעוו ,רעלעק ַא ןיא יֹונ

 ךיא רָאנ .סנייז ךיז טניפעג רעכילטיא  ,דָאװַאז ןיא רָאטקעריד

 .ןעטלַאהַאּב טלָאװעג טינ ךימ ּבָאה ,ןָא ךימ טקוק רהיא יו ,רענייא

 לעוו ךיא רָאנ ,ןעמהירַאּב ךייַא רַאפ ךימ ליוו ךיא תמחמ טשינ

 ךיא זַא ,ןעהעז רהיא טעװ ,גנַאג ַא טימ ןהעטשרַאפ וצ ןעּבעג ךייא

 . אישק ַא ךיא גערפ ,סנעטשרע : טכערעגמוא ןעצנַאגניא טינ ןיּב

 ? םָארנָאּפ ַא רַאפ ןעּבָאה ארומ ףרַאד עמ סָאװ ,לכש רעד זיא סָאוװ

 ןַאק סע ;ןעגָאז טינ ךייַא ךיא לעװ ,תינשהו ןוא ...ךשפנ-חממ

 ןוא ףיקּת ַאזַא ךיז ייּב ןעוועג טינ ךיוא רשפא טלָאװ ךיא זַא ,ןייז

 .העש רעסייה רעד ּהיוא ךיז ןעטלַאהַאּב ןעלעוו ךיוא רשפא טלָאװ

 ךיא ןיּב ןענַאװ ןופ ? ךיז ןעמ טלַאהַאּב ואוו : רעּבָא ךיז טנערפ

 רעד רעדָא ,יוג רענענייא רעד יקַאט זַא ,לשמ? ,טנערהָאװַאּב

 -- הלהּב תעשּב רָאװַאז ם'נופ רָאטקעריד רעד רעדָא ,סוירַאטָאג

 רעּביא סָאד ןעמ טזָאל יו ,ןעמעלַא ץוח ןוא ...? טהעטשראפ רהיא

 ןייק זיא ןעפיולטנַא ןוא ןעמענ ? רקפה ףיוא ױזַא טָאלנ טדָאטש ַא

 -- םגָאזעג סנייטשמ ,רָאנ .ןוהט סיּפע ןעהעז ףרַאד עמ .טינ ץנוק

 ייּב ןיא אמּתסמ .,..! עװטסלַאשטַאנ ?ןוהט ןעדיא ןענָאק סָאװ

 ייב בושח זיא סָאװ ,היקּת ַא רענייא טדָאטש ןיא אד ךיוא ךייַא

 .ןעכלעזַא םענייא רימ ןעּבָאה ןיסייה ןיא זנוא ייּב .עווטסלאשטַאנ

 רעניכעלייק ַא טימ קישטַארדַאּפ ַא דיא ַא .רע טסייה יִאסַאק ןמחנ

 .רענענייא ןייֵַא הריד ַא טימ ,טעלישז םענעטעמַאס א טימ ,דרָאּב

 ,ייסָאש ם'ניא קלח ַא טָאה ןוא קישטַארדָאּפ ַא זיא רע תמחמ ןוא

 ייט םהיא טימ טקנירט רע .קינװַארּפסיא ם'ייב בושח רע זיא

 ,טַאהעג טלָאמעד רימ ןעּבָאה קינװַארּפסיא ַא ןוא .שיט ןייא ייַּב

 .ױג ַא ןופ טנעמיד ַא .יוג ןעטוג ַא אקוד ,ןעטכַאד ךייַא ךיז זָאל

 .יַאסַאק ןמחנ ךרוד רָאנ ןוא ,לעּברעק ַא ןעמענ טנעפפ רע ? ונייהד

 ?טינ סָאװ רַאפ ,ןעדעי ייּב ןעמונעג רע טָאה ןעמענ ,טסייה סָאר

 "דָאּפ השעמ .קשח רהעמ טימ ןעמענ רע טנעלפ ןע'נמחנ ייּב רָאנ

 | ...} טהעטשראפ רהיא ,קישטַאר
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 טָאה עמ ןוא ןע'נמחנ טימ ןעהעזעג ךיז טָאה עמ ,רוציקה,|
 ךיז זָאל ןוא ,טלעג ןערָאװעג זיא'ס ןוא פעטעצ ַא טלעטשעגסיוא
 ןעמ ןָאק יו ,טייצ אזַא ןיא םורָאװ ,עּבטמ עשּביה ַא ,ןעטכַאד ךייַא
 לָאו'ס ,טנַאה רעד ןיא םהיא ןעייּפשנָא טינ ןוא ץירּפ ַא וצ ןעמוק
 .. ןיירא רעגניפ יד ןיא הירּב ַא ןעּבעג ,רהיא םגָאז יו ,םהיא
 טָאה רע ,טגיהורַאּב דלַאּב זנוא טָאה ץירּפ רעד זא ,ךיז טהעטשרַאפ
 -רָאנ טעוו'ס : ןעפָאלש ןהעג ןעגעמ רימ זַא ,טגָאזעג שוריפּב זנוא
 זנוא ייּב ןַאהרַאפ רעֹּבָא ךָאד זיא ?טונ ,ךיז טכַאד ...ןייז טינ
 ערעװש עלא ןופ טסייוו סָאֹו ,?קינשטָאטסיא , ַא ןיסייה ןיא
 טזָאל ןֹוא ,סע טסייה ,גָאנָאקנָאט חנ ,בשיימ ךיז רע זיא ; רעצרעה
 ,ךילטנייוועג דוסּב ,טדָאטש רעצנַאג רעד רעּביא גנַאלק ַא סױרַא
 יז טָאה רע ,שעּפעד ַא הרבח רעטוג רעד ןופ ָאד ןיוש זיא'ס זַא
 ! סטוג סָאדלַא ןעהעז ױזַא לָאז רע ,רע טרעווש ,ןעחעזעג ןייֵלַא
 טינ רהעמ טהעטש שעּפעד ןיא ?שעּפעד ןיא טהעטש עשז סָאװ
 ףָאד ןעמ טפיופ ! טרָאװ סואימ ַא -- "םעידעי, :טרָאװ ןייא יו
 :רע טגָאז "! טכעלש זיא'ס ,ץירּפ,; :קינװַארּפסיא םוצ אמתסמ
 ַא ָאד זיא'ס, :םהיא ןעמ טגָאז "4 טייקניטכעלש יד ןיא סָאװ,
 ןופ, :םהיא ןעמ טגָאז ?4 ןענַאװ ןופ, :רע טנערפ .?שעּפעד
 "פ?שעפעד ןיא טהעטש סָאװ, :רע טנערפ .,,"תומוקס ענעי
 רהיא , :טנגָאז ןוא ךיז רע טכַאלעצ ,"םעידעי, : םהיא ןעמ טגָאז
 -םיוא ,רע טגָאז ,ןעטכענ ּבָאה ךיא ,רע טגָאז ,םינָארַאנ עסיורג טנעז
 -ַאזָאק , טרעהרעד ..,"ןעקַאזָאק ינטָאס ַא ןישטלָאט ןופ ןעּבירשעג
 רע זַא ,דיא ַא  .טיוה עיינ ַא יו ןערָאװעג זנוא ףיוא זיא -- "ןעק
 רעד סױרַא-טלעטש ןוא ףיקת ךיז ייּב רע טרעוו ,קַאזָאק ַא םהעזרעד
 עצנַאג יד ...! רמוש אזַא -- םייקניניילק א .גייפ א טלעוו רעצנַאג
 . --- רעהירפ ןעמוק ןעלעוו ייווצ יד ןופ רע ;  ןעוועג רָאנ זיא ךאז
 -עמשז ןופ סרעּפָאלק חרבח יד יצ .,ןישטלָאט ןופ ןעקַאזָאק יד יצ
 .יר ןזַא ,ןעגָאז טפרַאדַאּב ןליפא טָאה רשיה ?כש רעד ?עקניר
 ,ןהַאּב רעד טימ ןערהָאּפ ייז ?לייוו ,רעהירפ ןעמוק ןעלעוו סרעּפָאלק
 -עפָאה עצנַאג יד ןעוועג רעּבא זיא .גידנעטייר --- ןעקַאזָאק יד ןוא
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 ,טָאג ןעסיורג ַא ןעּבָאה ןעדיא ."רעהעגגידעכ , רעזנוא ףיוא גנונ

 ןעגיטעּפשרַאפ טעוו "רעהעגגידעל, רעד ,סנ א ןוהט רע טעוו רעמָאט

 עכילטנייוועג ַא םהיא ייּב זיא סָאד ןוא ,העש עכילטע ףיוא שטָאח

 ןוא ..,גָאט עלַא טעמּכ ,טפֶא םהיא ייּב ךיז טפערט עס ססָאװ ,ךַאז

 םִא םהיא טימ ךיז טָאה לָאמ סגיטציא ןַא ,ןעטכַאד ךייַא ךיז זָאל

 "עג רע ןיא ,סיעכהל וצ ףיוא יו ,סיּפע .ןעפָארטעג טינ םנ רעד

 רהיא .רעגייז ַא יו רָאנ יקַאט ,עיצנַאטס וצ עיצנַאטס ןופ ןעגנַאג

 ױצ זנוא ייּב טָאה סָאד טנוזעג לעיפיוו ,ןעלעטשרָאפ ךיז טנָאק

 עמ זַא ,טדָאטש ןיא ןערָאװעג זיא'ס דחּפ ַא רַאפ סָאװ ןוא ןעמונעג

 זיא'ס זַא ,ךילטנייוועג "קינשטָאטסיא, ם'נופ ,טסואוורעד ךיז טָאה

 : עקווַאּפָאטשירק ןופ ,עיצנַאטס רעטצעל רעד ןופ שעּפעד ַא ָאד ןיוש

 טימ "םעידעיג -- ןייֵלַא "םעידעי, רָאנ טשינ ןוא ! "םעידעי

 ןעגָארטעגּפָא העידי עגיזָאד יד ןעמ טָאה ,ךילטנייוועג .,.."ַאררוה, א

 רע ,ןעטעּבעג ,סיפ יד וצ םהיא ןעלַאפעג ,קינװַארּפסיא םוצ ךיילג

 ןעמוק לָאמַא ןעלעוו סָאװ ,ןעקַאזָאק יד ףיוא ןעזָאלרַאפ טינ ךיז לָאז

 שטָאה עיצילָאּפ לַאזקָאװ ן'פיוא ןעקישסיורַא לָאז ןוא ,ןישטלאט ןופ

 ,ןייד תילו ןיד תיל זיא'ס זַא ,ןעניימ טינ ייז ןעזָאֿל ,ןענעוו אצוי ןופ

 סָאד ךיז טָאה קינוװַארּפסיא רעד ןודֶא רעד ןוא .סעלעּביצ רקפה

 ןָאהטעג ּבעילוצ טָאה רע .ןעטעּב גנַאֿל טזָאלעג טינ אקוד לָאמ

 ךיז םָאה רע ?ונייהד .תאש-רתי א טימ ךָאנ ןוא ,טדָאטש רעד

 זיא ןוא סנעדרָא עלַא טימ ןוא עמרָאפ רעצנַאג רעד ןיא ןָאהטעגנָא

 לַאזקָאװ ן'פיוא עיצילַאּפ רעצנַאג רעד טימ סױרַא ומצעבו ודוכבכּב

 ."דזעיאּפ םעד ןעיששטערטסוו,

 זָאל ,ןעּבָאה ,טייז רעייז ןופ ,םיעשר יד םיצירּפ עכילטע יד;

 ךיוא ךיז ןעּבָאה ייז .טלעמירדעגנ טשינ ךיוא ,ןעטכַאד ךייַא ךיז

 טימ ןעמונעגטימ ,סנעדרָא יד טימ ךיוא ןוא גיד'בוט-םוי ןָאהטעננָא

 םעד ןעיַאשטערטסוװ, סױרַא ךיוא ןענעז ןוא ,םיחלג רֶאּפ ַא ךיז

 : ןָאהטעג גערפ ַא וליפא קינוװַארּפסיא רעד ייז טָאה ..."דזעיִאּפ

 ענעגייא יד טנערפעג םהיא ייז ןעּבָאה "? ָאד רהיא טוהט סָאװ}

 ףעד ,טרָאװ א רַאפ טרָאװ ַא --."? ָאד וד טסוחט סָאװ, : אישק
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 יא הימ רעייז זַא ,ןעסיוו וצ ןעבענעג ייז טָאה קינוװַארּפסיא

 ןיא טעװ ,קינװוַארּפסיא ָאד זיא רע ,רע טנָאז ,ןמז 53 .טסיזמוא

 יז רע טָאה יקַאט ױזַא ,ןייז טינ םָארנָאּפ ןייק ,רע טגָאז ,ןיסייה

 טימ טרעהעגסיוא םהיא ייז ןעּבָאה .טרָאװ ןעּברַאה ן'טימ טגָאזעג

 ךלַאּב רימ ןעלעוו טָא; :תוזע טימ טרעפטנעענּפָא ןוא ?עכיימש א

 טזָאלעג ךיז טָאה ,טדערעגסיוא סָאד ןעּבָאה ייז יו ןוא ..."ןעהעז

 ךיז טָאה ףייפ ןעניזָאד ם'ננופ .ףייפ ַא ןעטייוו רעד ןופ ןערעה

 ךָאנ .ןעצרַאה ןיא ןעסירעגּפָא ,ןעטכאד ךייַא ךיז זָאל ,ןעמעלא זנוא

 ,ףייפ ַא ךָאנ ןערעהרעד טכירעג ךיז רימ ןעּבָאה ףייפ ןעגיזָאד םעד

 טהעג ַאררוה ןעניזָאד םעד ךָאנ סָאװ ןוא ,אררוה ַא טימ ןיוש

 ...טדעטש ערעדנַא ןופ טכרָאהעג ןיוש רימ ןעּבָאה סָאד --- רעטייוו

 רָאנ ,יקַאט ןעמ טָאה טפייפעג ? סיוא ךיז טזָאל סָאװ ,ףוס םוצ

 השעמ יד ? השעמ יד זיא סָאװ .טסיזמוא ןעוועג זיא ןעפייפ סָאד

 ךיז ןָאק "רעהעגנידעל , רעזנוא טימ רָאנ סָאװ ,השעמ ענעש ַא זיא

 .ןערעה סָאד טגעמ רהיא .ןעפערט סעכלעזַא
 -ישַאמ רעד טָאה ,ןיסייה ןייק עיצנַאטס רעד וצ ןערהָאפעגוצ ,

 ּפָארַא ךילטיירּב ץנאנ זיא ןוא וויטָאמָאקַאל םעד טלעטשענּפָא טסינ

 -עג יװ ,ןײרַא טעפוּב ןיא ךיילג ךיז טזָאלעג ןוא לַאזקָאװ ן'פיוא

 -ַאװ יד ןענעז ואוו ,רוחּב- :ּפִא םהיא ןעמ טלעטש .ךילטנייוו

 וד זַא ,טינ ןעד טסהעז, -- "? סענָאגַאװ ערעסָאװ, --- ?? סענָאג

 -- "' ןָאגַאװ ןייא ןהֶא .ויטָאמָאקַאל ן'טימ ןיילַא רענייא טזיּב

 סָאװ, :ייז וצ טכַאמ ןוא ןעניוא טימ טסינישַאמ רעד ןָא ייז טקוק

 "ורּב רעד טימ ןָא ךיז רעהעג סָאד -- סענָאגַאװ ?קסע ןיימ זיא
 רעדעיו ייז םרעפטנע "'? עדַאנירּב יד זיא עשז וואו, .?עדַאנ

 טיג רָאטקודנָאק רעד ?ןָא ךימ ס'טהעג סָאװ, :; טסינישַאמ רעד

 רעפטנע ,גיטרַאפ זיא רע .זַא ,ףייפ ַא טימ ןעסיוו וצ ,רע טגָאז ;רימ

 ךיוא ןיִּב ךיא זַא ,ףייפ ַא טימ קירוצ ,רע טנָאז ,ּפָא םהיא ךיא

 ּבָאה ,רע טגָאז ,ןעניוא רַאּפ ייווצ ןייק .ןישַאמ יד זָאל ןוא גיטרַאפ

 טרעפטנע ױזַא ,.."ךיז טוחט ןעטניה סָאװ ,ןעהעז לָאז ךיא ,טינ ךיא

 ,טכערעג רע זיא ,ט'הנעט .רע גילדעוו ןוא .טסינישַאמ רעד ּפִא יז
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 "רעחעגנידעל , 8 ָאד זיא'ס --- ןיהַא תונעט ,רעהַא תונעט ,רוציקה

 ...1 רמזיילּכ ןהֶא ,סע טסייה ,הנותח ַא .ןערישזַאסַאּפ ןייק ָאטשינ ןוא

 ןערהָאפעג ןעוועג זיא ,םעדכָאנ ןעזיוועגסױרַא ךיז טָאה סע יו;

 ,עינַאּפמָאק ענייפ ץנַאג ַא אקוד ,ןעטכַאד ךייַא ךיז זָאל ,זנוא וצ

 ,גיײצעגרעּפָאלק ןעצנַאג ן'טימ ,סנייא ןיא סנייא ,ןעננוי ענעביפקעג

 -עלָאש ענירעּביא עֶלַא טימ ןוא סעקניזער טימ ןוא סעקניּבוד טימ

 ,ןעקנורטעג ןעמ טָאה ןעפנָארּב ןוא ,ןעוועג ןעמ זיא ךיליירפ .ןעזיומ

 ןיא ,עיצנַאטס רעטצעל רעד ףיוא ןעמ טָאה החמש סיורג תמחמ ןוא

 "נָא ןוא ,עקלַאג עשּביה ַא רָאנ ןעפרָאװעגנײרַא ,עקווָאּפָאטשירק

 רַאגעשטָאק ן'טימ רָאטקודנָאק םעד ,"עראנירּב, יד ט'רוּכיש'עג

 רצ :טייקגיניילק ַא ןעסעגרַאפ טָאה עמ ןוא ,םרַאדנַאשז ן'טימ

 וויטָאמָאקַאל רעד ךיז זיא ,וויטָאמָאקָאֿל םוצ סענָאגַאװ יד ןעּפעשט

 רעד ןוא ,ןיסייה ןייק טייצ רעכילטנייוועג רעד ןיא קעװַא אמּתסמ

 ןהעטש ןעּבילּבעג ,ןעטכַאד ךייַא ךיז זָאל ,זיא "רעהעגנידעל , רעצנַאג

 !ץנוק רהעמ ךָאנ ןוא .עקווָאּפָאטשירק ןיא סענָאנאװ עֶלַא טימ

 ,ןערישזַאסַאּפ עגירעּביא יד טשינ ,עינַאּפמָאק ענעש יד טינ ,רענייק

 ,טהעטש עמ ןַא ,טקרעמַאּב טינ רָאג ןעּבָאה ,?עדַאנירּב , יד טשינ

 ןעפרַאװ וצ טרעהענפיוא טינ טָאה עמ ,ןעטכַאד ךייַא ךיז זָאל ןוא

 עיצנַאטס קינלַאשטַאנ רעד זיּב ,ךעלשעלפ ןעגידעלסיוא ןוא סעקלַאג

 םענָאגַאװ יד ןוא קעװַא זיא וויטָאמָאקָאל רעד זַא ,טּפַאחענ ךיז טָאה

 טָאה ָאד טשרע ! דלַאװג ַא ןעּביוהעגפיוא רע טָאה .ךָאנ ןעהעטש

 ַא ןערָאװעג זיא'ס ןוא ,תועט רעצנַאנ רעד ןעזיווַאּבסױרַא ךיז

 ,"ערַאנירּב, רעד ףיוא --- הרבח יד !ךיז ןעפע לעמיקה ,רעדליּפעג

 ןיִּב ,טיירּב ױזַא ,גנַאל ױזַא ,הרבח רעד ףיוא --- "ערדַאנירּב , יד

 ןוא סעציײלּפ יד ףיוא סיפ יד ןעמענ ףרַאד עמ זַא ,ןעּבילּבעג זיא'ס

 .סופדוצ ,הליחמ ,ןיסייה ןייק ןעזַאל ךיז ןוא טנעה יד ןיא ןעניוא יד

 טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה עמ .היה ןכו ןוא ?ןעמ טָאה הרירּב ַא

 ךייא ךיז זָאל ,ןוא ,ןיסייה ןייק ןעוועג ?גר-הלוע טָאה עמ ןוא ץרַאה

 ַא טימ אקוד ןוא ,ןיסייה ןייק ןעמוקעג םולשב זיא ןעמ ,ןעטכַאר

 עשז סָאװ רָאנ ,ןעטָאּבעג טָאה טָאג יו ,אררוה 8 טימ ןוא גנַאזענ
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 יד ףיוא .טעּפשיוצ עלעסיּב ַא ןעוועג רעּבָא ןיוש זיא סע " ?ןעד
 ,ןישטלָאט ןופ ךעלקַאזָאק יד טרעיצַאּפשעגמורַא ןיוש ןעּבָאה ןעסַאג
 --- םריּב םימסקו ,רהיא טגָאז יו ,ןוא ,ךעלדרעפ יד ףיֹוא גידנעטייר
 הרבח רעצנַאנ רעד ןופ ןוא ,טנעה יד ןיא סעקישטנַאק יד טימ
 ךיז זָאל ,ןעּבילּבענ טשינ העש עבלאה ןייא ןיא ןזיא סענַאגילוח
 ןיימ יד יו ,ןעפָאלעצ ךיז זיא ןעמ .וליפא רכז ןייק ,ןעטכַאד ךייא
 ...גָאט-רעמוז ַא ןיא יינש יו ,ןערָאװעג ןעגנַאגעצ ,רעגנוה ַא ןיא

 -גידעל, רעזנוא ,הטרעוו טשינ רע זיא ,ךייַא ךיא גערפ ,ו2
 ןעּביוא ןופ דלָאג טימ ןעטישּפָא םהיא לָאז עמ ,ךייא ןיימ "רעהעג
 -אב ַא םהיא ןופ ןעכַאמ שטָאח ,תוחּפה 535 ,רעדָא ,ּפָארַא זיּב
 "? ןנוביירש

 .ועיינ רעמונ עטכישעג עדנע





 ןהעצ רעמונ עטכישעג

 ןטק-תילט רעד

 ,1910 רהֶאי ןיא ןעבירשענ





 ןהעצ רעמונ עטכישעג

 ןטק-תילט רעד

 תופרש עגיטנייה יד ןופ ,ןעקילגמוא יד ןופ טדער רחיא --,
 8 טמענ עמ ױזַא יו ,סנעש ַא ןערעה טליוו רהיא .רהיא טדער
 גרהנ ַא ,ריזח ַא ,ןצמק ַא דיגנ א ייּב םיפרשנ יד ףיוא רעטרעדנוח
 טינ חבדנ ןייק ןעּבעל ןייז ףיוא טָאה סָאװ ,הטורּפ חושמ תוחּפ לע
 | "? ןעּבעגעג

 ןָאנַאװ ןיא יוװדַאדזיװ ןיימ רימ וצ ןעפורעגנָא ךיז טָאה יֹוזַא |
 טרעכַיוררַאפ טָאה ןוא ,ןעסייּברעּביא ן'כָאנ ,הירפ רעד ןיא לָאמנייא
 ,ןערעכיוררַאפ ןעּבעגעג ךיוא רימ ןוא סָאריּפַאּפ א

 טָאה יװ-ַא-זיוו ןיימ סָאװ ,השעמ יד זַא ,ןעזיוועגסיוא טָאה םע
 ,ןָאהטעג האנה ןיילַא םהיא טָאה ,ןעלהעצרעד רימ ןעביולקעג ךיז
 ןעּביױוהעגנָא ךָאנ טָאה רע רעדייא םורָאו .ןָאהטעג האנה קרַאטש
 טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא יו ,טבַאלעצ ןיוש ךיז רע טָאה ,ןעלהעצרעד וצ
 קאמשעג ױזַא טָאה רע .ךאז עגידנעכַאל ַא רהעז ןָא טנַאמרעד ךיז
 זיא ןעשטנעמ ַאזַא .ןעגנַאנרַאפ ׁשזַא ךיז ןיא רע זַא ,טכַאלעג
 רעהעג סע יוװ ,ןעכַאלסיױא ךיז רעהירפ םהיא טזָאל עמ זַא ,רעכיילג
 טָאה ךָאנרעד .קזוח ןופ םינּפ ַא ןעּבָאה השעמ יד טעװ טינַא ,ןייז וצ
 : ןושלח חוּכ ןעּביוהעגנָא ןוא טסוהעגסיוא יוויַאדזיוו ןיימ ךיז

14 
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 טדָאטש רעזנוא ןופ ןעּבענעגרעּכיא ןיוש ךייא ּבָאה ךיא -- ,

 לאוי .ּפיט ַא ךָאנ ךייַא רַאפ ךיא ּבָאה טציא ,ןעּפיט לעסיּב ןעש ַא

 ןייק .,לעדיא ַא ןעקוקנָא טלָאז רהיא ,םהיא ןעמ טפור רעקשַאט

 ַא .ןעּבענ טינ םהיא רַאפ רהיא טעוװ רערעיפ ענעכָארּבעצ יירד
 עס זַא ןוא ,סרעטיש ַא לעדרעּב ַא ,סנעקורט ַא ,סרַאד ַא ,סניילק
 ! אנוש ַא ץיגרע טָאה רהיא ואוו --- ךוליה ַא ןוא ,סע טפיול ,טהעג

 ןיַא ,ריבנ ַא ?דיגנ ַא -- ךיא גָאז סָאװ ,דיגנ ַא וליפא שטָאח

 ,ןענַאילימ ענייז ּבָאה ךיא ,טסייה סָאד .קישטנָאילימ ַא ,רידַא

 טנַאמרַאפ רע זַא ,ךילנעמ .,טלהעצעג טשינ ,ןעטכַאד ךייא ךיז זָאל

 ַא וצ ךס ַא םהיא טלהעפ סע זַא ,ךילנעמ ןוא ,ןָאילימ א יקַאט

 ,רימ טּביױלג ,סָאד רע זיא ,טָאה רע ?עיפיוו רָאנ ,ןָאילימ ןעּבלַאה

 -סורַא םהיא ייַּב .ריזח ַא זיא שטנעמ רעד םורָאוװו .הטרעוו טינ

 רעד ָאטשינ רָאנ זיא'ס .ףוס-םי תעירקּכ זיא --- הבדנ ַא ןעסייר

 ןעוו ןעּבָאה לָאז רעקשַאט לאוי זַא ,ןעקנעדעג לָאז סָאװ ,רעלטעּב

 ןעק טדָאטש ןיא .וליפא טיורּב לעקיטש ַא ןַאמערָא ןייַא ןעּבענעג

 םיג עמ ,ךיז טכַאמ סע זַא ,ױזַא ,ןױשרַאּפ םעד ,ןיוש םהיא ןעמ

 :םהיא ןעמ טגָאז ,ךיז טעדווירק רע ןוא הבדנ ַא ןַאמערָא ןייַא

 ."רהעמ ןעּבעג ךייַא ןעמ טעװ ,רעקשַאט לאוי וצ ,?חומ טייז ,טהענ,

 ,ןלזג ַא ,חלילח ,רהיא טניימ רשפא .סָאד זיא דיגנ ןימ ַאזַא טָא

 ַא אקוד .ןיינ -- ? אגרד-תוחנ א רעדָא ,גנוי רעּבָארג ַא רעדָא

 אקוד ןוא ,ןענרעל ןָאק סָאװ ,דיא ַא אקוד ןוא ,דניק ַא ס'נעטַאט

 עמ יּבַא .ןעּפעשטַאז טינ ס'מענעי .רעכילרהע ץנַאג ַא ךיז ױזַא

 -רַאפ רהיא -- ךלש ךלש ,ילש ילש .ןערהירנָא טינ סנייז לָאז

 ןוא ,האולה-לעּב ַא זיא רע -- טפעשעג ןייז ?ןיינ יצ ,טהעטש

 -רַאפ טכַאנײװ-נָאט .םיצירּפ טימ טלעדנַאה ןוא ,רעזייה טָאה

 ,טינ טפָאלש ,טינ טסע ,םורַא-טפיול ,םורַא-טרהָאפ .טמַארערַאט

 ןייק טינ ,ןיילַא םוטעמוא ,ןעשטנעמ ַא ןעטלַאה טינ ךיז טניגרַאפ

 ,ךיוא רעדניק טַאהעג טָאה רע ,טסייה סָאד .דניר ןייק טינ ,דניק

 ןיא ןענעז ייז .ןעּבירטעצ ייז רע טָאה .סָאװ טסייוו חור רעד רָאנ

 רע טָאה ,ןעּברָאטשעג םהיא זיא ּבייוו סָאד .ןעמ טגָאז ,עקירעמַא
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 טנָאז ,יז זיא ןעּברָאטשעג ןוא .רעדניק יד ןעּבירטעצ ןוא ןעמונעג
 ןוא .ןעגיל ַא סָאד ןיא אמתסמ רָאנ .רעגנוה ןופ םהיא ייּב ,ןעמ
 ןערעדנַא ן'טימ ךיז טָאה רע --- ןמיס ַא ,תמא ןייַא סָאד זיא רשפא
 ? סָאװ רעּביא טפערט .טג'עג ךָאו רעטייווצ רעד ףיוא ּבייוו
 !ןעדיא ַא ךימ טהעז רהיא יװ ,ַאח- ַאח ,ךלימ זָאלג ַא רעּביא
 וצ רע טכַאמ ,ךלימ לעגירק ַא טימ לָאמנייא טּפַאחעג יז טָאה רע
 יד טסָאה וד לייוו ,ךלימ וד טסקנירט -- ךשפגיהממ , :רהיא
 טאלג טסקנירט וד אלא ?ךיד ךיא ףרַאד עשז-סָאװ ,עקטָאכַאשט
 ..."! ןירעגנערּבסיוא ןייַא ךָאד וד טזיּב --- סעלעּביצ-רקפה ,ךלימ יֹוזַא

 תונורסח עמַאס טימ שטנעמ ַא ) הלעמ ןייא רע טָאה רַאפרעד,
 ,אלימ !תושפנ-תנּכס טימ םורפ .םורפ זיא רע :;(ָאטשינ זיא
 ןיינ ?סע טרהַא ןעמעוו ,םורפ ריד ייז ,םורפ ןייז ריד טסליוו
 ס'טָאג - .םורפ ןייז לָאז טלעװ עצנַאג יד זַא ,םהיא ךיז טליוו
 ,לעטיח א ןהֶא טהעג דיא ַא זַא ,ןעדייל טשינ ןָאק רע .עשטּפַארטס
 ןוא ,רָאה ענעגייא ןעגָארט ךעלּבייװ עגנוי יאמל ,סעּכ ןיא ןיא
 יד ןיא רעדניק ערעייז ןעּבעֶג סָאװ ,ןערעטלע יד טימ ךיז טעליוק
 / ,ןעכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא ,סעיזַאנמיג

 ףיוה ןיא םהיא ייּב זַא ,ױזַא אמּתסמ ןערהיפ טָאג ףרַאדַאּב,
 ַא ,,ןעטַאקָאװדַא ענילָאמַא יד ןופ טַאקָאװדַא ןייֵא ,ןכש ַא םניואוו
 רעסיורג ַאזַא טשינ דָארג ןוא .סע טסייה ,ענערעווָאּפ ענטסַאשט
 -רַאפ ,?עדרעּב סָאד ךיז טלָאג ,לעטיה ַא ןהֶא טהעג .םימשדארי
 זָאל .ןייז וצ רעהעג סע יו גנידסלַא ,סָאריּפַאּפ ַא תּבש טרעכיור
 שטיוועינַאּפמָאק .טרָאק רעד ןיא סָאװ יקַאט ,ןעטכַאד ךייא ךיז
 ןייֵא לעסיּב ַא ,רעטיירּב ַא ,רעכיוה ַא שפנ ַא .םהיא ןעמ טפור
 ,ןעגיוא עשי'רזממ טימ ,ןעקַאּב ענעלַאפעגנייַא טימ ,רענעגױּבעגנייַא
 ןעּבעל ,יַאטלוה רענעגרָאּברַאפ ַא ,רעגידנעגייווש ַא ,רעליטש ַא רָאנ
 םהיא וצ ןוא ,רוטַאקָאװדַא ןופ יו ,ןעטרָאק ןופ רהעמ רע טּבעל
 א בעיל ןעּבָאה סָאװ ,טיילעננוי עליואוו עלַא ףיונוצ ךיז ןעמוק
 ךיוא זיא .,אלימ ..ןעבַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא סַאּבלָאק ַא ,לעטרעק
 --- קידצ ַאזַא טינ ןכש א ריד ייּב טציז סע ; השעמ ענעגייא יד
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 ,ךיא ןיימ רעקשַאט לאוי םעד ןיימ ךיא ? ןָא ךיד סע טהעג סָאװ

 ? ןייז ָאד ןָאק סָאװ ןוהט טינ ךודיש ןייק םהיא טימ וד טסעוו

 עמ יאמל ,סע טסייה רעקשַאט ,ןעגָארטרעּביא טשינ רע ןָאק ,ןיינ

 יאמל ? תּבש םוא רַאװָאמַאס םעד ןעשטיוועינַאּפמָאק ייּב טלעטש

 םוא סעמערַאװ ןעגישיילפ ַא ןעשטיװעינַאּפמָאק ייּב טכָאק עמ

 םָאד ןעשטיװעינַאּפמָאק ייּב טינ ט'לבוט עמ יאמכ ? בָאב-העשּת

 רע טרעייפ .ןעכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא ? חסּפ ףיוא סעפעג עיינ

 רַאפ טלהעצרעד ,תוריסמ ס'נמח םהיא ףיוא טדער ,ןכש ן'פיוא

 ַא ןופ תוזע ןייֵא טרעהעג רחיא טָאה , :םר ?ּוקּב ,ךיוה ןעכילטיא

 םוא רַאװַאמַאס ַא טלעטש ןוא תונכש ןיא רימ ייּב טציז ? דמושמ

 ןעלעטש רע טסייה ,שטיװעינַאּפמָאק סָאד טרעהרעד -- "! תּבש

 רעיש לאוי רעזנוא טרעוו .ןערַאװַאמַאס ייווצ תֹּבש גָאטכַארעּביא

 יַּפאּפַא יד טעמּכ ,ןעטכַאד ךייַא ךיז טזָאֿכ ,טמוקַאּב ,טעקיּפעצ טינ

 רעד ןופ טעּפָא םהיא גָאז ןוא םענ !רענייא שטנעמ עיסקעכ

 רעד גנַאּב םהיא טוהט --- הרצ ַא ןופ ןערעוו רוטּפ וד טסעוו ,הריד

 ,םינכש עלַא ןופ רעסעּב טלעג-חריד ,רע טגָאז ,טלהָאצ רע .ןכש

 .ַאח - אח

 .ןעּפיט ייווצ טימ טכַאמעג טנַאקַאּב ןיוש ךייֵא ךיא ּבָאה,

 -עקיורפ ,ןױשרַאּפ ןעטירד א ןעלעטשרָאפ ךייַא ךיא ףרַאדַאּב טציא

 רעד ןיא לָאר ַא ךיוא טלעיּפש ןוא פיט ַא ךיוא רע טסייה ץענייש

 יקַאט םהיא ןופ ,טסייה סָאד ,ךייַא ?העצרעד ךיא סָאװ ,עטכישעג

 .השעמ עצנַאג יד ךיז טמענ

 ןימ ַאזַא ,ןעטכַאד ךייַא ךיז זָאל ,זיא ןױשרַאּפ רעניזָאד רעד ,

 ברועמ,, ַא ןעפורעגנָא טרעוו סָאװ ,ןַאמרעגנוי א רע זיא ןיילַא .,ּפיט

 .זיוצנַארפ ּבלַאה ,דיסח ּבלַאה ,ןעטכַאד ךייַא ךיז זָאל ."תוירבה םע

 דמעה א .ּפָאק ן'פיוא ?עשילעּפַאק ַא רָאנ ,עגנַאל ַא עטָאּפַאק ַא

 ףרַאד ןטק-תילט ם'נופ הציצ ַא רָאנ ,סטיור א לעסּפינש ַא ,סייוו ַא

 + םהיא ףיוא רעטנוא ןעמ טדער טדָאטש ןיא .ןחעזסיורַא ןעמ

 ןיירַא ?הוש ןיא רָאנ ...ןעמ םגָאז ,שיא-תשא ןייֵַא ,לעבייוו ַא סיּפע

 טא זיא רע ,טרָאװ םענייא טימ .ןעניוּב ן'סיוא ?ייפ רע טפיוֿפ
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 -ַאּב סָאװ טימ ."בנג ס'טָאג א, זנוא ייּב טפור עמ סָאװ ,סָאד
 ,טלעג ןופ רעלקעמ ַא .קינלימָארּפ ַא זיא רע --- ךיז רע טגיטפעש
 -- טלעג ךרוד טהעג טנעה ענייז ךרוד ,ןעלסּכעוװ ןופ ,תואולה ןופ

 ,טּביולגעג טינ רעקשַאט טָאה םענייק .רעטנעזיוט ןוא רעטנעזיוט
 -סיורַא ארומ רע טָאה ,האולח ַא וצ טמוק .ןעקיורפ םעד טָא יוו ױזַא

 "עג עקיורפ טָאה םיוק רָאנ ,טנעה יד ןופ רעטרעדנוה ַא ןעזָאלוצ
 טניימ רשפא .,ןעדער וצ סָאװ ָאטינ זיא ,ןעהייל געמ עמ ןַא ,טגָאז

 ןיב ? קידצ אזַא יקַאט ןעכַאזטלעג ןיא זיא עקיורפ רעד זַא ,רהיא
 ,רענעּבירטענכרוד א ,רענולק ַא רָאנ ןיא רע .,ברע טשינ ךייַא ךיא

 -תוזע רעסיורג ַא ,ןעטכַאד ךייַא ךיז זָאל ,ןוא ,הדנח ןֹּב רזממ ַא

 רהיא .םנהינ ןיא יו זיא -- ןעלַאפנײרַא ?יומ ןיא םהיא וצ .,םינּפ

 טפור ןעפור ןוא ץַאק םירפא רע טסייה ןעסייה זַא ,ןהעטשרַאפ טנָאק
 .ץעגייש-עקיורפ ,אח- אח ,םהיא ןעמ

 ןעפערט ךיז ףרַאד .ןעּפיט יירד עלַא ןיוש ךייֵא רהיא טָאה,
 סע ןוא תופרש יד טימ רעמוז רעד ןָא ךיז טּביוה סע ,השעמ ַא
 ןוא ,טכאדעג ָאד טינ ,טדָאטש עצנַאנג ַא -- ענשזַארד ּפָא-טנערּב

 -- ןעשעּפעד ,תוללי ,ףעירּב ןעטרָאד ןופ ןהעג וצ ןָאךעּביױה סע
 ַא םורָאװ ,רעכינ סָאװ ןוא ןָאק עמ לעיפיוו ןעקישסיורַא לָאז עמ

 ןיא ןעניל ,טכַאדעג ךייַא רַאפ טינ ,ןעדיא טימ טדָאטש עצנַאג

 זנוא ייּב ךָאד טרעוו ,אליס .רעגנוה ןופ סיוא-ןעהענ ןוא ןעסיורד

 סָאװ ! םינמחר ינֹּב םינמחר ,ןעדיא6 :ל?עטדעטש ןיא וקעציו ַא

 ,רעהַא"ןיחַא -- ?? טינ םיּבע ןעמ טוהט סָאװ רַאפ ? ןעמ טנייווש

 טדָאטש רעד רעציא עיצַאטוּפעד ַא סיױרַא טקיש עמ זַא ,טּביילּב סע

 ,ךיא אמתסמ ? עיצַאוּפעד יד זיא רעוו --- ימו ימ .תובדנ ןעּביױלק
 ,ןוא ,עטסנייפ יד ןופ םיּתּב-ילעּב עכילטנערָא יירד-ייווצ ךָאנ ןוא

 ןעכאז יד וצ םורָאװ ,םכותּב ץעגייש-עקיורפ ,ןעטכאד ךייַא ךיז זָאל
 עליישטעפ א טמענ עמ ןוא .םינּפ-תוזע ןייֵא ןעּבָאה ןעמ ףרַאד

 -ענ ?רעהירפ ןעמ טהענ ןיהואו .טלענ ןעּביולק טהענ עמ ןוא

 .רעקשַאט לאוי וצ ,דיננ םוצ ןעמוקעג .םידיגנ יד וצ ,ךילטנייוו

 טעוו סָאװ .רהָאי טונ ,ןעגרָאפ טונ, ?! לאוי ּבר ,ןענרָאמ טוג,
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 םינ רָאנ ןיוש ןָאק רענייפ סָאװ ,ןייפ רָאנ ."טציז ? ןענָאז רהיא

 אקוד ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,רעקשַאט רעד זיא ױזַא םורָאװ ,ןייז

 רע סעוו ,ןעמוקנירַא טעװ רהיא ,ןױשרַאּפ רעכילטנײרפטסַאג ַא

 ,לעקנעב ַא ןעגנַאלרעד ןעסייה ,טסַאג א רַאפ ןעמענפיוא ךייַא

 םינ טדער רהיא זיּב ,ןעש ,ןייפ ,ןעדער ךייַא טימ ,ןעציז ןעטעּב |

 ,טלעג ןופ ןעדער ןָא רהיא טּכיוה ןוא .טלעג ןייק ןופ םהיא טימ

 ךיז טכַאמ לעגיוא ןייא ,םינּפ סָאד רעּביא םהיא ךיז טייּב ױזַא

 ,סָאמ ןיימ ןיא טינ ,קַאּב עקניל יד ןוא ,ןיײֿכַא ךיז ןופ וצ םהיא ייּב

 טּפַאחעג טָאה סָאװ ,שטנעמ א ייּב יו ,ןעגיוצעגנייַא םהיא ייּב טרעוו

 ףיוא טלָאמעד ,ךייַא ךיא גָאז ,תונמחר א זיא'ס .שטילַארַאּפ םעד

 .סָאד זיא ּפיט ַאזַא טָא ,ןעקוק וצ םהיא

 רימ ןענעז ,ָאי ? תורצוי יד ןיא רימ ןעטלאה ואוו ,ָאזלַא

 ,ןעגרָאמ טוג, .סע טסייה עיצַאטוּפעד יד ,ןערעקשַאט וצ ןעמוקעג

 רהיא טעװ סָאװ .טציז .רחָאי טוג ,ןעגרָאמ טוג, ."לאוי בר

 ךיז טָאה ."הבדנ ַא ךָאנ ךייא וצ ןעמוקעג ןענעז רימ, "? ןענָאז

 ןיימ ןיא טינ ,ןָאהטעג היצ ַא ןוא לעניוא ןייא טכַאמעגוצ םהיא ייַּב

 ַא ,ןענירעד ןעטימ ןיא ,םיצלּפ ?הבדנ ַא} :קַאּב יד ,סָאמ

 "תוזע רעד ךָאד זיא רע ,עקיורפ םהיא וצ ןָא ךיז טפור .? הבדנ

 םִאה רהיא .עגיטיונ ַא רהעז ,לאוי בר ,הבדנ עניטיונ ַא/ :םינּפ

 -פִא ,טכַאדעג ָאד טינ ,טדָאטש עצנַאג א ,םּתסח ןמ טרעהענ ןיוש

 ענשזַארד 4 רהיא טדער סָאװ, ..,"ענשזארד .ןערָאװעג טנערּבעג

 !ןערָאװעג ךיא ןיפ טרעטסניפראפ ? ןערָאװעג טנערּבענּפָא

 לעיפ ױזַא טימ ענשזַארד ןיא ןעקעטש וצ ךָאד ּבָאה ךיא ,שטייטס

 םָאד ןעדערסיוא עקיורפ ןָא םהיא טּביױה ..,"! ?דח-כידּב ! טלעג

 -עגנָא זַא ,טדאשעג טינ סָאד טָאה ןעטנעטימָאק ענייז זַא ,זרַאה

 רענעי זַא ,דער העג רָאנ .טיײלעמערָא יד רָאנ סָאד טָאה טרהיר

 ,בוטש ן'רעּביא םורַא-טפיול ,טנעה יד טכערּב .ןערעה טינ ליוװ

 -לידּב ! ךילקילגמוא  :?וק ןייא ןיא טיירש ןוא ,רענ'ענושמ א יו

 טָאה רהיא !דניצַא ןעדער טינ רָאנ רימ טימ טלָאז רהיא !?דה

 ..."! ןעטלַאהסיוא טינ סָאד לע ךיא ! ּפָאק ןיימ טע'גרה'רעד רימ
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 א, :ןעביוהענפיוא ְךיִז רימ ןעּבָאה ,ןעסעזעג ,ןעסעזעג,
 ,רעטייוו ןעהעג רימ ןוא --- חזוזמ יד שוק ַא ."?לאוי ּבר ,גָאט ןעטוג
 . ץעגייש-עקיורפ זנוא וצ ןָא ךיז טפור ,ןעטרָאד ןופ ןעגנַאגעגסױרַא
 ,ץַאק םירפא ןעסייה טינ ןעמָאנ ןיימ לָאז ?ןעדיא ,רהיא טרעה,
 ףיוא רעטרעדנוה ןייק בלֹּכ םעד טָא ייּב סױרַא טינ ּפעלש ךיא ּביוא
 "? ענושמ טזיּב ,עקיורפ ,וד טסדער סָאװ, ?! םיפרשנ רענשזַארד יד
 רהיא טנעמ ,טלעג םענ ךיא ,ךייַא גָאז ךיא זַא ? ךייַא טרחַא סָאװ,
 ."ץַאק םירפא סייה ךיא --- ןעזָאלרַאפ ןיוש ךיז

 םורַא געט רַאּפ ַא ןיא .,רעטייוו ןערעה רהיא טעװ הוה ך
 -לָאט ןייק רעקשַאט לאוי בר דיגנ רעזנוא ןהַאּב רעד טימ טרהָאפ
 טרהָאּפ ,שטיװעינַאּפמָאק ,רענייז ןכש רעד ןוא ,דירַאי ן'םיוא ןישט
 רעלופ ַא -- רעינַאמוא ןוא רענישטלָאט ,ןעדיא ךָאנ ןוא ,ךיוא
 יו ,םענייאניא עֶלַא ,טסעמש עמ ,טדער עמ ןוא ,ןָאגַאװ
 לאוי ךיז טציז ,עלעקניוו ַא ןיא ,רעדנוזַאּב ץנַאג .ךילטנייוועג
 ַא ןיא ?ענױא ןייא טימ ןײרַאטקוק ,טקעטשרַאפ רעקשַאט
 יד טימ ןָא ךיז רע רעהעג סָאװ .ךילטנייוועג יו ,?ֿ?ארשיל-קח,
 סָאװ ,שטיװעינַאּפמָאק יַאטלוה םעד טָא טימ טרפּבו ? ןעדיא עלַא
 ,סיעכהל-וצ ףיוא יו ,רָאנ ? ןעקוקנָא טינ םינּפ טלָאגעג ןייז ןָאק רע
 ןענעקַא טַארוקַא טצעזענקעוַא שטיװעינַאּפמָאק רעד טָא ךיז טָאה
 יזַא יװ ,?אוי ךיז טכַארט ,םלוע לש וונֹוּבר .טגייווש ןוא םהיא
 עטייווצ ןיא ןהעגרעּבירַא ? קַאינפירט םעד טָא ןופ רוטּפ ןעמ טרעוו
 -וצ טינ רע ןָאק -- ָאד ןעּביילּב .טלעג הריבע ןייֵא זיא --- סָאלק
 ,רוציקּב ,ןעניוא עשי'רזממ יד טימ עדרַאמ עטלָאנעג יד טָא ןהעז
 ןָא-טגָארט עיצנַאטס רעטשרע רעד ףיוא ,סנ ַא ןָאהטעג טָאה טָאג
 .ץעגייש-עקיורפ יקַאט ,ןעטכאד ךייא ךיז זָאל ,ןעטנַאקַאּב ַא טָאג
 היחמ שממ ךיז רע טָאה ,ןעקיורפ ןעהעזרעד טָאה רעקשַאט רעזנוא
 טימ ןייז טעװ סע .ןעמוקענ םהיא ףיוא טיֹוה עיינ ַא .ןעוועג
 -ואוו, ?7 דיא ַא סָאד טרהָאפ ןיהואוו, .טרָאװ ַא ןעדער וצ ןעמעוו
 עגיטכענ ? סָאװ ןופ .טדערעצ ךיז טָאה עמ -- ?4 רהיא טרהאּפ ןיה
 ,רעהַא ןיחַא .,דירַאי ַא לעמיה ן'פיוא ,עלעּביצ-םעדיוּב-שקָאל ,געט
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 טינ סָאד טָאה רעקשַאט לאוי סָאװ ,סעומש א ףיוא ףורַא זיא ןעמ

 ,רעטכעט ענעפאלענסיוא ,םירוחּב עטסוּפ ,רעדניק עניטנייה , .טנייפ

 עטלַא ןייֵא טשימענפיוא טָאה ץעגייש-עקיורפ ,"טלעוו ַא רקפה

 ןייֵא טימ ןעפָאלטנַא זיא סָאװ ,רונש רעינַאמוא רעד טימ השעמ

 ןיא טַאהעג הנותח טָאה סָאװ ,רוחּב ַא טימ השעמ ַא ןוא ,רעציפָא

 טינ טָאה סָאװ ,לעגנוי ַא טימ השעמ ַא ךָאנ ןוא .טדעטש ייווצ

 טָאה ,ןעגָאלשעג עטַאט רעד םהיא טָאה ,ןיליפּת ןייק ןעגעל טלָאװעג

 םענעגייא ןיֵא ?קירוצ ןעגַאלשעג, .קירוצ ןענָאלשעג םהיא רע

 ןערעוו עלַא .לעמוט ַא ןָאנַאװ ןיא טרעוו סע ןוא --- "! ? ןעטַאט

 עניימ , :רעקשַאט לאוי רעזנוא ןעמעלַא ןופ רהעמ ןוא ,טנערעגפיוא

 ןעליוו רעדניק עשידיא ! תורקפה ַא ןערָאװעג !עח -עח ,רעטרעוו

 ןענעל ןיליפּת, !"...  ןיִליפּת ןייק ןענעל טינ ןעליוו ! ןענווַאד טינ

 ,שטיװעינַאּפמָאק םיצולּפ ןָא ךיז טפור -- !?חומ ךייַא ךיא ןיִּב

 טנָאק ןיליפּת --- .ןעגיוושעג רעהַא זיּב טייצ עצנַאג יד טָאה סָאוװ

 ךיס .טינ ךיס טרהַא סָאד .ןעגעל טינ ןוא ןענעל ָאי ךייֵא רחיא

 -עגנוי ערעזנוא ףיוא טנערּב ךימ .ןטק-תילט רעד רהעמ ךס א טרחַא

 --- ןיליפּת ,אלימ .תופנּכעּברַא ןייק טינ ןענַארט ייז סָאװ ראפ ,טייל

 .ןוהטסיוא ייז ףרַאד עמ ,ןוהטנָא ייז ףרַאד עמ :טיײּברַא ןייֵא זיא

 טהעז רעוו --- דמעה ַא רעטנוא ץיגרע ןטק-תילט ַא ןעגָארט רעּבָא

 ??ךימ

 "עצ שטיװועינַאּפמַאק סרוקיּפַא רעד טָא ךיז טָאה ױזַא טָא,

 סע ןעװ זַא ,טסנרע ױזַא ןוא טּפַאחעג טשינ ןוא ליטש טע'שרד

 ןָאגַאװ רעד ןעוו רעדָא ,רענוד ַא ,ןעטכַאד ךייַא ךיז זָאל ,ּפָארַא-טלַאפ

 טפרַאדַאּב םינ רעכיז רעקשַאט רעזנוא טלָאוװ ,רעּביא ךיז טרהעק

 !ןעטייצ ס'חישמ ?סָאד טסייה סָאװ, .טשַאררעּביא רהעמ ןייז

 ! ? תופנּכיעּברַא ןופ ? סנטק-תילט ןופ טדער קינטַאבלָאק רעד טא

 וצ רָאנ --- ןיינ ,ןעשטיװעינַאּפמָאק וצ טינ --- ןָא ךיז טפור רע ןוא

 ? עח - עח ,ץלעּפ ןיא קידצ םעד ףיוא וד טסגָאז סָאװ, :ןעקיורפ

 סָאװ ראפ, "!תופנּכיעּברַא ,סנטק-תילט ןופ ךיוא טדער רע
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 ייז -- .עטַאװע'מּת טש'רמולּכ ,עקיורפ םהיא וצ טגָאז -- ?טינ
 | "? טינ ןעדיא ןייק ןעד ןענעז

 ; ןעגָארטרעּבירַא טנַאקעג טשינ רעקשַאט לאוי ןיוש טָאה סָאד,
 סָאװ ,סנעטייווצ ,וא ?"ייז,; ַא רַאפ סָאד ןיא סָאװ ,םסנעטשרע
 !ריא רענעש ַא ,עחיעח8 ?דיא ַא רַאפ שטיװעינַאּפמָאק זיא

 טסערפ סָאװ ,דיא ַא .תּבש םוא רַאװָאמַאס ַא טלעטש סָאװ ,דיא ַא
 ט'לבוט סָאװ ,דיא ַא .בָאּבהעשּת םוא סעמערַאװ ןעגישיילפ ַא

 -תילט ןופ טדער דיא אזא טָא ! חסּפ ףיוא סעפעג סָאד טינ וליפא

 םהיא וצ טכַאמ -- ?ןיא עשזי-סָאװ,/ .,22! ? תופנּכ-עּברַא ,סנטק
 סָאד ,לאוי ּבר ,ןָא ךיז רעהעג סָאװ -- .עטַאװע'מּת רעדעיוו עקיורפ

 ,גנידסלַא ןוחט יקַאט ןָאק שטיװעינַאּפמָאק יו דיא ַא ? םעד וצ |

 ןיא דמעה ן'רעטנוא ןטק-תילט ַא ןוא ,סיוא טנעכער רהיא סָאװ

 רעד טָא ?רעװ, .?ןעגָארט ָאי אקוד ןעלאז ייז זַא ,טכער רימ ייּב
 רעד טָא -- .לוק ַא ףיוא רעקשַאט ךַאּבענ ךיז טיירשעצ --- ? חולג
 ..2! ?לארשי יקלאּב עשוּפ רעד טָא ?יַאטלוה

 ,ןעשטיװעינַאּפמָאק םעד ףיוא ןעקוק ,ליטש ןעּביילּב ןעדיא עלַא,

 -כָאנ ,ךיוא טנייוװש ץענייש-עקיורפ .טגייווש שטיוװעינַאּפמָאק ןוא

 ,שטנעמ ַא יו ,סע טסייה עקיורפ ,ףױא-ּפַאח א ךיז רע טוחט םעד

 טסייוו, :עקיזיר ַא ןיא ןהעג וצ ףיוא טלעטשעגנייַא ךיז טָאה סָאװ

 המשנ עשידיא ַא זַא ,גנַאג םעד טימ העג ךיא ?לאוי בר ,סָאװ רהיא

 אמּתסמ ,ןטס-תילט ַא ןופ דיא ַא טדער םיוק .ןעצַאש טינ ןעמ ןָאק

 רעטרעדנוה ַא ןיֵא ?עטש ךיא ,ןטק-תילט ַא ןילַא רע טגָארט
 ,רעטרעדנוה ַא ןייֵא ךיוא רהיא טלעטש ,םיפרשנ רענשזַארד ףיוא

 ,סע טסייה ןכש רעייַא ,הליחמ לָאמ טנעזיוט ןעטעּב יז רימָאל ןוא

 ,ןעזייוו ןוא דמעה ן'טימ עטָאּפַאק יד ןעליּפשעצ זנוא רַאפ ןעלָאז ייז

 --- ?! טבערעג ,טכערעג , --- 7? ןייג יצ ,ןטק-תילט א ןענָארט ייז יצ

 ןוא ןעציה ןָא ךיז טביוה עמ ןוא םלוע רעצנַאנ רעד ןָא ךיז טפור

 -ַאּפמָאק ןייא רָאנ .,ןָאגַאװ ןיא ךיליירפ טרעוו סע ןוא ןערעדליּפ

 טינ יו ,ךיילנ .ַאש ןוא -- רעגיטייז ַא יװ ,ךיז טציז שטיוועינ

 ךאּבענ זיא רעד ? רעקשַאט לאוי רעזנוא ןוא .ןעמ טניימ םהיא
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 -טוּבח קיטש ַא יקַאט .דָאּב-ץיװש ַא טונימ רעד ןיא ןענַאטשעגסיױא

 ףיוא םענייק טימ טעוועג טינ ךיז רע טָאה ןעּבעל ןייז ףיוא .רבקה

 -נוה ןעצנַאנ ַא ןעלעטשקעװַא רע לָאז םיצולּפ ,ןעשָארג ייווצ ןייק

 יקַאט רעמָאט ,אובי אלו חלעי אל ,ןייז טעװ סָאװ ןוא ! רעטרעד

 רעּבָא קירוצ ,..? ןטק-תילט ַא קינ'וּב-פּכ רעד טָא טנָארט הלילח

 רעד טא ?שטיװעינַאּפמָאק !ונטטע, :טכַארט ט ךיז רע טוהט

 טמענ רע ןוא "! ןעקנערק טלָאמעד רימ לָאז ּפָאק ןיימ ? דמושמ

 ןוא ,רעטרעדנוח ַא סױרַא-טמענ ,ךיז טלעטרַאגעצ ,ץרַאה טימ ןָא ךיז

 ןָאגַאװ ןיא ןעדיא עשיטייל רָאנ ,עדמערפ ייווצ סיוא-טּביולק עמ

 וצ םענ א ךיז טוהט עמ ןוא ,טלעג סָאד ייז ייּב ןייַא-טנעל עמ ןוא

 ַא ?סָאװ ?רעװ --- ןוהטסיוא ךיז לָאז רע ,ןעשטיװעינַאּפמָאק

 ןיִּב סָאװ :טדערעצ ךיז טָאה שטיװעינַאּפמָאק { גָאט רעגיטכענ

 סָאװ 4 קישטשנַאידעמָאק ַא יצ ? עלעגנוי א סיּפֹע ,רע טגָאז ,ךיא

 םיצולּפ טעקַאנ ןוהטסיוא ךימ לעװ ןוא ןעמענ לעוװ ךיא -- טפייה

 ..."+ ןעריא הדע ןייַא רַאפ ןָאגַאװ ןיא ָאד טָא גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא

 "עג רעקשַאט לאוי רעזנוא זיא ,םירוּבד עכלעזַא טרעהרעד,

 טימ ןעקיורפ וצ רע טכַאמ -- ! ַאהַא, ,רעגנעל יו רעבערג ןערָאװ

 ןעק ךיא ?וד יצ ,ךיא ? טכערעג זיא רעוװ --- ,םינּפ גיטכיכ ַא

 "! עח - עח ,דיא ַאזַא טדער רָאנ סנטק-תילט ןופ ! טייל עניימ

 -ַאּפמָאק וצ ןעדיא עלַא םענ ַא ךיז ןעוהט .טכעלש ךָאד זיא,

 רעדָא ,ןיהַא רעדָא ,ךשפנ הממ ! ךַאז ַאזַא ,שטייטס, : ןעשטיוועינ

 יד ףיוא רעטרעדנוה ַא ,יַאסייוװײַאס :ךייַא טנעכערַאּב .,רעהַא

 -- "?!םיפרשנ עכילקילגמוא יד ףיוא , 71 םיפרשנ עכילקילנמוא

 דַאֿפמָאק ףיוא טינרָאג טקוק ןוא רעקשַאט ?אוי רעטנוא ייז טפלעה

 ןיא רעדניק ןוא ּבייװ טימ ןעגיל ךַאּבענ ןעדיא .ןעשטיוועינ

 -ַאּפמָאק רעּביא רעטייוו ןעמ טדער -- "! ?עמיה ן'רעטנוא ןעסיורד

 -טפלעה --- "! לעמיה ן'רעטנוא ןעסיורד ןיא ךַאּבענ, .ןעשטיוועינ

 ןיא טָאג ןייק דיא ַא טינ סָאד טָאה יו, .רעקשַאט לאוי רעטנוא

 רעקשַאט לאוי טגָאז --- ?? ןעצרַאח ןיא טָאנ ןייק, "? ןעצראה

 ,טרָאװ סכילטיא
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 -ַאּפמָאק םעד טָא ייּב ט'לעוּפ'עג םיוק טָאה עמ ,רעהאדןיחַא,
 -ישז ן'טימ עטָאּפַאק יד הליחמ ןעליּפשפיוא לָאז רע ,ןעשטיוועינ
 ; םיט א רָאפ ךייַא טלעטש ןוא --- דמעה ןעטשרעּביוא ן'טימ ,טעל
 .ןטק-תילט ַא דמעה ן'רעטנוא טגָארט שטיװעינַאּפמָאק רעד טא
 -תילט רעדעשרעּב א ,ןע'רשּכ ַא ,ןעסיורג א ! ןטק-תילט ַא רעּבָא
 עשי'נּבר עניד'הנומש-לופּכ עּבָארג טימ ןוא תלכּת עיולּב טימ ןטק
 סָאד ! ןטק-תילט ַא סנטק-תילט ןעשיווצ | ! ַאח דַאח - ַאח -- תוציצ
 יקַאט טָאה רע ,תמא !ץענייש-עקיורפ יװ ,בנג ַאזַא רָאנ ןָאק
 ךָאט עקיורפ ,דנוק ַא רַאפ ןערעקשַאט פאוי םעדכָאנ ןעריואוועגנָא
 רע טָאה רַאפרעד .ןעזייוו טינ ןעניוא יד רַאפ םויה דע םהיא ךיז
 ַא ,רעטרעדנוח ַא םיפרשנ רענשזַארד יד רַאפ ןעגױצעגסױרַא רעּבָא
 ,ריזח ַא ,ןצמק ַא דיגנ א ייּב ? ןעמעוו ייּב ןוא ,רעטרעדנוה ןעצנַאג
 פעקיטש ןייק ,ןעּבעגעג טינ הבדנ ןייק ןעּבעל ןייז ףיוא טָאה סָאװ
 -התימ ןייק םהיא ףיוא ןעמוק טשינ געמ ! ןַאמערָא ןייַא טיֹורּב
 ,.."ךיא ןיימ ןעקיורפ םעד םֶא יקַאט ןיימ ךיא ? חנושמ

 .והעצ רעמונ עטכישענ עדנע





 ףלע רעמונ עטכישעג

 ניצכעז-ןוא-סכעז ַא

 ,1910 רהֶאי ןיא ןעּבירשעג





 ףלע רעמונ עמכישעג

 ניצכעו-ןוא-סכעז ַא

 ןופ דיא א ,ןָאנַאװ ןיא גידנערהָאפ ,טלהעצרעד רימ טָאה סָאד
 -ימָאק ַא ,שטנעמ רעשיטייל ץנַאנ ַא ,סיוא טזייוו ,גיצכעז רחָאי ַא
 רעביא בענג ךיא רחוס ַא ןיילַא רשפא ןוא ,ךיא יו ,רעשזַאיאו
 עטצעל יד רדסּכ גהונ ךימ ןיִּב ךיא יו ,טרָאװ רַאפ םרָאװ השעמ יד
 | ,טייצ

 רָאנ ןעקוקסױרַא ןעפרַאד לָאז עמ ,רהיא טרעה ,געוו ןיא ---
 עמ ןוא ןערישזַאסַאּפ טימ ןענעקַאּב ךיז טעוו עמ סָאװ ,םעד ףיוא
 עגושמ ןעמ ןָאק --- ךערּפשענ ַא ןערהיפ וצ ןעמעוו טימ ןעּבָאה טעוװ
 | .ןערעוו

 ןַאהרַאפ .ךיילג ןענעז ןערישזַאסַאּפ עלַא טינ -- סנעטשרע
 ,לעיפ וצ ןיוש לָאמַא ,ךס ַא רָאג-ןעדער ּבעיל ןעּבָאה סָאװ ,עכלעזַא
 ךייַא טגנילק סע ןוא ּפָאק רעד שזַא ךייַא ךיז םהערד סע זַא ,ױזַא
 -ךָאנ ןעדער סָאװ ,עכלעזַא רעדעיוװ ןַאהרַאפ ןוא .ןערעהיוא יד ןיא
 טסייוו --- ןעדער טינ ןעליוו ייז סָאװ רַאפ .טינרָאנ ןיטולחל .טינ
 רשפא ?ןעצרַאה ן'פיוא טעלָאזעגנָא ייז זיא רשפא .םינ רחיא
 רעדָא הרוחש-הרמ ,רַאטַאקךענַאמ ןופ טייהרעליטש ייז ןעדייל
 רעד ןופ טּפַאחענסױרַא ךיז ייז ןעּבַאה רשפא ןוא ? גיטהעוונהייצ
 ,רעדניק עטכעלש ,הרצ ַא ּבייוו ַא ,םנהיג ַא ןופ ןערָאװעג רוטּפ ,םייה
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 ייּב סָאװ ,ןעסיוו ןָאק רעוו --- ןעטפעשעג ערעטיּב ,םינכש עזייּב

 ? ךיז טוהט םענעי

 זיא'ס זא :הצע ןייֵא ָאד זיא'ס ,ןענָאז טעוװ רהיא ,סייוו ךיא

 רעדָא ,גנוטייצ-טַאלּב ַא ןעמ טנעייל ,ןעדער וצ ןעמעוו טימ ָאטינ

 זיא געװ ןיא ! גנוטיײצ-טַאלּב ַא ,ךַא .ךֹוּב א ןיא ןײרַא-טקוק עמ

 ןיימ רימ ךיא ּבָאה םייה רעד ןיא .םייה רעד ןיא סָאװ ,סָאד טינ

 ,יוװ ,טניואוועג ױזַא ןיוש ךיא ןיּב גנוטייצ ןיימ טימ גנוטייצ

 רשמא ןענעז ךישקעטש ערעייֵא ,ךישקעטש עניימ טימ ,לשמל

 ַא ןעּבָאה ,ענעטארטעגסױא ןענעז עניימ ,עטלא ןענעז עניימ ,עיינ

 רעּבָא ןעּבָאה .סענילּב יוװ ,דובּכ רעייַא רעביא ךייא טעּב ךיא ,םינּפ

 ייז :םינ סע ןעּבָאה ערעייַא סָאװ ,הלעמ ַא ךישקעטש עניימ

 ...עניימ ןענעז

 ךיא .גנוטייצ ַא ,לידבהל ,טימ זיא ױזַא ,ךישקעטש טימ יו

 ,ףיוה ןייא ןיא רימ טימ טניואוו סָאװ ,םייה דעד ןיא ןכש א ּבָאה

 םּביירש ריט ַא ןענעק ריט ַא ,קָאטש ןייא ףיוא ,זיוה ןייא ןיא

 ןייז -- רע .גנוטייצ ַא סיוא ּביירש ךיא ןוא ,גנוטייצ ַא סיוא רע

 :לָאמנייא םהיא וצ ךיא גָאז .גנוטייצ ןיימ --- ךיא .גנוטייצ

 דַאב ַא ךיא ןוא גנוטייצ ערעדנוזַאּב ַא ןעביירשסיוא רהיא טפרַאד,

 ,גנוטייצ ןיימ ףיוא רעייטשוצ ריס טינ ,רהעמַא -- גנוטייצ ערעדנוז

 םיוא ךימ רע טסרעה ."גנוטייצ ןייא ןעביירשסיוא עדייּב רימ ןעלעוו

 רעייטשוצ רימ טיג ,ןייפ רהעז .יתיּתכהמ ; :רימ וצ טכַאמ ןוא

 ,עטַאמש ַא זיא גנוטייצ רעייא, :ךיא גָאז ."גנוטייצ ןיימ ףיוא

 םָאה רעוװ, :רימ וצ רע טגָאז ."גנוטייצ א זיא גנוטיוצ ןיימ ןוא

 םָאד רעמָאט ?עטַאמש ַא ןיא גנוטיוצ ןיימ זַא ,טגָאזעג ךייא

 א ןייז וצ רהיא טמוק יװ}, :ךיא גאז "? טרהעקרַאפ ענענייא

 רהיא טמוק יװמ :רימ וצ רע טנָאז ? ןעגנוטייצ ףיוא ןיבמ

 טסָארּפ ךָאד רהיא טנעז -- ךיא גָאז --- !ע, "?ןיבמ ַא ןייז וצ

 :י*/ 1 ןעדער וצ ךייַא טימ ךיא ּבָאה עשזיסָאװ ,םינּפ-תוזע ןייַא דיא א

 ןיימ ייּב --- ךיא ,גנוטייצ ןייז ייּב ןעּבילּפענ זיא רע ,רוציקה

 .טייצ ַא יױזַא טָא ןעננַאנעגקעװַא זיא'ס ןוא .גנוטייצ
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 טינ ,תעּב ןעוועג זיא סָאד --- השעמ ַא ךיז טפערט ,םויה יהיו
 ןיימ ןוא ךיא ,עדייּב רימ .םעדָא ןיא ערילח יד ,טכַאדעג טנייה
 ,ןעטפעשעג ענייז ךיז טָאה רע .סעדָא טימ ןעטפעשעג ןעּבָאה ,ןכש
 ןופ עדייּב רימ ןעהעג לָאמנייא .ןעטפעשעג עניימ רימ בגָאה ךוא
 -יֵצ טנַארטעצ סָאװ ,רעגערט םעד ןענעגעגַאּב ןוא ּפָארַא ּפערט יד
 ,גנוטייצ ןייז רע ,ןעגנוטייצ יד רעגערט םיייּב ןעמונענּפָא ,ןעגנוט
 ןיא ןייראדןעקוק ןוא ױזַא עדייּב ךיז רימ ןעהעג ,גנוטייצ ןיימ ךיא
 סָאװ .גנוטייצ ןייז ןיא רע ,גנוטייצ ןיימ ןיא ךיא .ןעגנוטייצ יד
 .סעמשרנעלעט יד --- ? ץלַא רַאפ רעהירפ גנוטייצ ַא ןיא ןעמ טנעייל
 ןענעז ןעטכענ, :סעדָא ןופ עמַארגעלעט עטשרע יד קוק א ףענ ךיא
 ווַאשטַאמלָאט ,160 ןעברָאטשעג ,930 ערילח ףיוא ןערָאװעג קנַארק
 '...ןעלהוש עשידיא עלא ןופ םיִאּבג יד ךיז וצ ןעפור טקישעג טָאה
 יד ןופ םיאּבנ יד טימ ןוָאשטַאמלָאט ,אליס ,רעטייוו ױזַא ןוא
 ןייק רימ ייּב זיא סָאד .,?חומ םהיא ךיא ןיּב -- ןעלהוש עשידיא
 ןעריסערעטניא ךיז לָאז רע ,וָאשטַאמלָאט רע זיא ףיורעד .סעיינ
 ןיא סָאװ ,ערילח יד רָאנ טריסערעטניא ךיס ,ןעלהוש עשידיא טימ
 ףיוא רימ טימ טהעג רענעי ) ןכש ןיימ וצ ןָא ךימ ךיא ףור .סעדָא
 ;( ?ּבָארג יװַא ןייז ןעמ ןָאק יו ,ראוטָארט ןייא

 .ערילח| יד רעדעיוװ ןיוש ? סעדָא ,ךיא גָאז ,ךייא טלעפעג --
 : ןכש ןיימ רימ .וצ ּפָא ךיז טפור
  ,ןייז טינ ןָאק עס --
 ? "ןייז טינ ןָאק עס, --- טסייה סָאװ : ךימ סָאד טסירדרטפ

 -עט יד סױרַא גנוטייצ ןיימ ןופ רעּביא םהיא ןעייל ןוא םענ ךיא ןוא
 ערילח ףיוא ןערָאװעג קנַארק ןענעז ןעטכענ, :סעדָא ןופ עכַארנע
 ךיז וצ ןעפור טקישעג טָאה וװָאשטַאמלָאט 100 ןעּברָאטשעג ,0
 רע טרעה רעטייוו יֹוזַא ןוא ?...ןעלהוש עשידיא ןופ םיִאּבג יד
 .ןעלעוו טָא , : רימ וצ ןָא ךיז טפור ןוא ,רעניימ ןכש רעד ,םיוא ךימ
 ,גנוטייצ ןייז ןיא זָאנ יד ןיײרַא-טקעטש ןוא ..."ןעהעז ךלַאּב רימ

 וצ  ןָא ךימ ףור ךיא ןוא קרַאטש רהעז ןיוש ךימ סָאד טטירדרַא
 : םהיא
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 ערעדנַא ןענעז גנוטייצ רעיא ןיא ,רחיא טניימ סָאװ --

 | ? סעמַארנעלעט

 ןעּבלַאה ַא טימ רימ וצ רע טכַאמ --- .ןעסיוו טינ ןָאק עמ --- |

 ,ליֹומ

 : רעקרַאטש ךָאנ אמּתסמ ךימ סָאד טסירדראפ

 גנוטייצ רעיא ןיא ,ךיא גָאז ,רהיא טנעכער סָאװ רעדָא ---

 ןייֵא םימ ערילח רעדנַא ןייֵא טימ ,ךיא גָאז ,סעדָא רעדנַא ןייֵא זיא

 ? וָאשטַאמלָאט רעדנַא

 םינ טרעה רע רָאנ ,טינרָאג ףיורעד ןיוש רימ רע טרעפטנע

 טהעג ,ונ .סעדָא ןופ עמַארגעלעט יד גנוטייצ ןייז ןיא ןעכוז וצ ףיוא

 : ! םדָא-ארּפ ַא טימ טדער

 יד ףיוא ךַאז ערעסעּב ַא ןַאחרַאפ זיא סקנעגעוורעטנוא .ןיינ

 .גיצכעז"וא-סּכעז ַא .לעטרעק א :ןעּבײרטרַאפ וצ טייצ

 .ךָאד רהיא טסייוו סָאד .ערה-רצי ַא זיא -- 2923 ןעטרָאק

 םכַאמ רהיא זַא ,ןָאגַאװ ןיא .,ןדעדוג ַא ןעטרָאק ןענעז געוו ןיא רָאנ

 יאדוא .,ןיהַא טמוק טייצ יד ואוו ,טינ רהיא טסייװ ,לעטרעק ַא

 טנָאק רהיא םורָאװ .עינַאּפמָאק עגיטכיר יד וצרעד ןעּבָאה ןעמ ףרַאד

 ! ןייז ?יצמו רמוש טָאנ לָאז ,קילנמוא ןייֵא ןיא ןעלַאפנירַא לָאמַא

 ןעּפַאחנײרַא טינ ךיז טלָאז רהיא ,ןעטיה רָאנ ךייַא טפרַאד רהיא

 רעיירפ ַא ןעּפַאח סָאװ ,רעלעיּפשנעטרַאק הרבח רעטוג רעד ןעשיווצ

 -רעד וצ רעווש זיא ,ךילנהעוועג .שודק ַא רַאפ םהיא ןעכַאמ ןוא

 .רעילוש ַא זיא'ס רעוו ןוא שטנעמ רענייפ ַא זיא'ס רעוו ,ןענעק

 "הרבח עגיזָאד יד טָא ,לייטנעטסרהעמ ,סיוא-ןעהעז יז  ,הּברדַא

 ,ט'רנּפ'עג ךיז ןעכַאמ ,גידלוש המשנ יד טָאנ ,ךעלכַאּבענ יו ,טייל

 "רַאפ ם'ייּב טשרמולּכ ךיז ןעציה ,"טַאלּב, ךיז ןעשיווצ ןעלעיּפש

 ןיא ןיירַא ךייַא ןעּפעלש ייז זיּב ,טיירּב ױזַא ,גנַאֿפ ױזַא ,ןעלעיּפש .

 ןוא לָאמ ןייא ןעניוועג וצ טיקכילנעמ יד ךייַא ןעּבעג ייז ,ןהָאק

 טרָאק יד זיּב ,טיירּב ױזַא ,גנַאל ױזַא ,לָאמ יירד ןוא לָאמ ייווצ

 טלָאמעד -- ןעלעיּפשרַאפ וצ ןָא-טּבױה רהיא ןוא "לעמעל טכַאמ ,

 -קעװַא םינ ןיוש טעװ רהיא ,ןּברק רעגיטרַאפ ַא ןיוש רהיא טנעז
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 םעד ןעלעיּפשרַאפ טינ ייז טעוװ רהיא ןענַאװ זיּב ,רעכיז טייז ,ןהעג
 ,הטרעוו ַא סיּפע רָאנ טָאה סָאװ ,ץְלַא טימ טייק רעד טימ רעגייז
 עדנַאּב ַא ןעשיווצ טּפַאחעגנײרַא ךיז טָאה רהיא זַא ,טלהיפ רהיא
 ןיא .ףלָאװ םוצ ךיילג ,עלעפעש ַא יװ ,טכירק רהיא רָאנ ,סרעילוש
 ןעטסָאק ייז ! טייל עניזָאד יד ,ייז ןעק ךיא ,ָא ,ןיירש ןהייצ יד
 טימ ,תוישעמ ןעלהעצרעד וצ ייז ןופ ּבָאה ךיא .,..! טלעגייּבר ךימ
 ןיא טרהָאפ עמ .תוישעמ טימ קעּפ עצנַאג ,תוישעמ טימ ,תוישעמ
 | .ןֶא ךיז ןעמ טרעה ,געוו

 -עג טָאה סָאװ ,רעריסַאק א טימ השעמ ַא סייוו ךיא ,?שמל
 -קעוװַא ךיז --- ,עקיטױּפ עשביח ַא -- טלעג דמערפ ךיז טימ טרהיפ
 טָאה רע זַא ,ױזַא ,קּפל דע טלעיּפשרַאפ ןוא חרבח רעד טימ טצעזעג

 ,ןעפרַאװסױרַא ןָאנַאװ ןופ טלָאוװעג ךיז
 םעדייא ןייַא ,קישטנַאמנעגנוי ַא טימ השעמ ַא ךיא סייוו טנייה

 טימ טרהיפעג ,טסעק ןופ ּפָארַא סָאװ-רָאנ זיא סָאװ ,עשרַאװ ןופ |
 ןֹוא ,ןעשָארג ןייא זיִּב ט'רטּפ'ענ ןוא ,ןדנ לעסיּב עצנַאג סָאד ךיז
 ,טרָא ן'פיוא תושלח ןעּבילּבעג

 זיא סָאװ ,לעטנעדוטס ַא טימ ךיא סייוו השעמ ַא ךָאנ ןוא
 -ענ ,עינרעּבוג רעווָאנינרעשט ןיא ,םיהַא בוט-םוי ףיוא ןערהָאפעג
 ץטימ ךַאּבענ עטעװערָאהרַאפ ,ךעלּברעק עכילטע ךיז טימ טרהיפ
 טָאה םייח רעד ןיא ןוא ,םעיצקעל ענידרעמוז ןופ סייווש ןערעטיּב

 רעקנַארק א טימ עמַאמ עטלַא ןיֵא םהיא ףיוא טקוקעגסיױרַא

 ...ךאבענ רעטסעווש

 ּביֹוהנֶא ןייא טעמּכ תוישעמ עֶלַא יד ןעבָאה ,טהעז רהיא יו

 .ךיא יװ ,רָאלק ױזַא טשינ ייז ןיא זיא רענייק ןוא ,ףוס ןייא טימ

 ! אל רָאנ רעֹּבָא ,ןערחיפרעטנוא טינ ךינ ױזַא ןיוש ןעמ טעוו ךימ
 ךייַא ךיא לע ליימ ַא רַאפ ..,גונעג --- טהירּבענּפָא לָאמנייא ךיז
 רימ ייּב .,טינ רעוו ןוא לעניופ א זיא'ס רעוו ,ןענעקרעד הרבח יד

 טינ ךיא לעיּפש ןעשטנעמ עטנַאקַאּבמוא טימ --- ּפיצנירּפ ַא זיא
 טינ געוו ןיא ךימ ךיא לע ,ןעטליג ךימ לָאז עמ ,ןעטרָאק ןייק ןיא

 -ניא ןעדייס .,ןעטרָאק ןיא ןעלעיּפש עינַאּפמָאק ַא טיִמ ןעצעזקעווַא
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 ןימופ ,ףָא -- יצלעזדןוא-סּכעז א ,גיצכעז-ןוא-סּכעז ַא ןעייווצ

 ,ךייַא טעּב ךיא -- גיצכעזדןוא-סּכעז א ןעייווצניא ! דובּכ ןעטסערג

 ענענייא עניימ טימ טרפּבו ?רהָאפעג ַא רַאפ ןייז ָאד ןָאק סאו

 דימּת רימ רהיפ ךיא ? ארומ ךיא ּבָאה ןעמעוו רַאפ --- ןעטרָאק

 ַא ןעדיא ןעכילרהע םיייּב יוװ ,ןעטרָאק ענעגייא עניימ ךיז טימ

 .ןעטרָאק לעשעּפ ַא ,לידבהכ ,רימ ייּב זיא יױזַא ,ןיליפתו-תילט

 ,גיצכעז"וא-סּכעז ַא בעיל בָאה ךיא :הדומ ךימ ןיב ךיא

 ױזַא יװ ,טינ סייוו ךיא .,לעיּפש שידיא ַא ןיא גיצכעז-ןוא-סּכעז

 גיצנַאװצ יד טימ : עדָאטעמ רעטלַא רעד טימ לעיּפש ךיא -- רהיא

 ַא ּבָאה ךיא זַא ןוא .טייּב לעטנעיינ סָאד .גיצרעפ יד טימ ןוא

 ךיא רָאט ,ייוועל ןייק טינ ּבָאה ךיא זַא ןוא ,ןעקעד ךיא געמ ,ייוועל

 .ןעדיא עלַא ןעלעיּפש ױזַא ?סָאװ -- גידנעטשנַא .ןעקעד טינ

 .געו ןיא ךיא לעיּפש ױזַא ןוא ,םייה רעד ןיא רימ ןעלעיּפש יױזַא

 "רעטנוא ,ךיז ןעצעזקעוַא ךייַא ןָאק ,ןָא ךימ טקוק רהיא יו ,ךיא

 ןעציזקעוַא ןיא --- גיצכעזדוא-סּכעז א ייּב ,ךילנהעוועג סנעגעוו

 םינרַאג ןוא ,ןעלעיּפש ןוא ,ןעלעיּפש ןוא טכַאנ ַא טימ גָאט א ױזַא

 יד רעטניה דימ טהעטש עמ זַא ,טנייפ רָאנ ּבָאה ךיא .ןערעהפיוא

 רימ םיג עמ רעדָא ,לעטעלּב ןיא ןיירַא רימ טקוק עמ ןוא סעציילּפ

 יםינ יצ ,ןעקער לָאז ךיא יצ ןוא ןהענ לָאז ךיא ױזַא יו ,תוצע

 לָאז טָאג ,ןעדיא ערעזנוא זַא ,ןעגָאז תמא םעד רעּבָא ךייַא זומ ךיא

 זיא ןעדיא רעטנוא .קלָאפ סואימ ַא ןענעז ,ןעפָארטש טינ ךימ

 דלַאב .טפאשלעזעג ַא ייּב גיצכעז-ןוא-סּכעז ןיא ןעלעיּפש וצ רעווש

 ,םרעקוקניירַא טימ ןעטייז עלַא ןופ טלעגנירעגמורַא רהיא טרעוו

 יז ןענָאק עלַא ןוא גנַאג ַא ףיוא םיניבמ ךייַא ייז ןענעז עֶלַא סָאװ

 ךיז ןעטלַאהַאּבוצסױא טינ זיא םע .גיצבעז-ןוא-סּכעז ןיא ןעֿלעיּפש

 -יו ! ןענעילפ יד ןופ רעמוז יו ! ךיז ןעּבײרטוצּפָא טינ  ,ייז ןופ

 טינ ייז טלָאז רהיא לעיפיוו ,ןעּביײרט טינ ייז טלָאז רהיא לעיפ

 רע ,דיא ּבר} "? תוצע ךייַא טגערפ דעוו !רעטעפ , :ןעלריז

 םינ טגנעה !?לחומ-עשזיטייז בר, "? ךייא ךָאנ טקישעג טָאה
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 ךיא סייוו --- "! םימשּב ךייַא ןופ טקעמש סע .ּפָאק ןיימ רעּביא
 !טנַאװ ענרעזייַא ןייֵא ןיא יוװ ,סָאװ

 טרעה ,טּפַאחעג ?ָאמַא רימ ןעּבָאה חצעדלעּב ַאזַא םענייא ןופ
 טינ ךימ ןָאק ךיא .ןעטינשעגּפָא ךילקילג ךָאנ ןוא ,קסּפ ַא ,רהיא
 | ,ןעלחעצרעד ךייַא סע זומ ךיא  .ןעטלַאהניײַא

 רעד .סנענעוורעטנוא ךיוא .טייצ-רעטניוו ןעוועג זיא סָאד
 -- רעטרע  .דָאּב א ןיא יו ,םערָאװ ..טקַאּפעג ןעוועג זיא ןַאגַאװ
 ,לעמיה ןיא ןערעטש יװ .ךס ַא ,ערהדןיע ןייק --- ןעדיא .גיצניוו
 אד ןוא .ןעפרַאוװוצכרוד עקליּפש ַא ואוו ָאטינ .ּפָאק ףיוא ּפָאק
 ,גיצכעז-וא-סּכעז ַא ףיוא רענטרַאּפ א טקישעגוצ טָאג רימ םָאה
 א סיוא-טהענ רע רָאנ ,רעגייווש ַא ןוא רעטסָארּפ ַא דיא ַא אקוד
 יד ואו ,טרָא ןיֵא ןעכוז רימ .ךיא יװ יֹוזַא ,גיצכעז-ןוא-טּכעז
 ! סיוא ךיז היצ שטָאח ,ָאטשינ --- ןעגעלוצקעװַא ןעטרָאק עילאט
 קנַאּב רעטייווצ רעד ףיוא זנוא ןעגעקַא סַארוקַא ? טָאג טוהט סָאװ
 םינּפ ן'טימ ץלעּפ םענעסיומש ַא ןיא ךַאנָאמ ַא ןעגיוצעגסיוא טגיל
 ןעצנַאג ן'רעּביא קַאמשענ ,ערהדןיע ןייק ,טעּפָארח ,טפָאּפ ןוא ּפָארַא
 --- רענטרַאּפ ןיימ ,רענטרַאּפ ןיימ ףיוא קוק ַא ּבעג ךיא  ,ןָאגַאװ
 ךַאנָאמ ַא .טדערעגפיוא ךיז ןעטלָאװ רימ יו ךיילג ,רימ ףיוא
 א ץלעּפ ַא טימ ,רעטעשַאּפעגסיױוא ןייֵא ,רעטַאלג ַא ,רעטעפ ַא
 -סּכעז ַא ןעכַאמ ןעסייחעג ןייֵלַא טָאג טָאה םהיא ףיוא --- ןעכייוו
 עילַאט יד סיוא רימ ןענעל ,טכַארטעג גנַאל טינ ןוא  ,..גיצכעז-ןוא
 .טלעיּפש עמ ןוא ,סָאד-ןעמ-טסייה-יוו ן'פיוא ךַאנָאמ ם'ייּב ןעטרָאק

 .קיּפ ןעוועג זיא ףמואירט --- סע ךיא קנעדעג טנייה יו ױזַא
 גינעק ,ףערט סָא ,בוט"םוי ךלמ ,הּכלמ ,רעּבױא ּבָאה ךיא
 ךיא ּבָאה טרָאק עטסּכעז יד ?ַאה ...טרָאק עטסּכעז יד ,פערעש
 ריפ ?ץרעה רעּבױא רעדָא ץרעה רעטנוא : ןעסעגרַאפ ןיוש
 רָאנ ?ץרעה רעּבױא יקַאט רשפא ןוא .ץרעה רעטנוא זַא ,טכַאד
 טַאהעג ּבָאה ךיא -- רקיע רעד .הנימ-אקפנ ןייק טינ ןיוש זיא'ס
 : טָאג ןופ לעיּפש ַא ,רהיא טגָאז יו -- לעיּפש ַא טנַאה רעד ןיא
 .רָאנ זיא עגַארפ יד !ןעניוא יירד ע'רשּכ ,גיצרעפ ע'תמא יד
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 ןעלעוו לָאז רע ? ןהענסױרַא רענטרַאּפ ןיימ טעוו ,?שמ5 ,סָאװ טימ

 .םכח ַא דיא ַא ןעוועג רע טלָאװ ,רימ ךיא טכַארט ,ףערט טימ ןהענ

 ...| טַאהעג בעיל םהיא ךיא טלָאװ ,יִא

 לש ונוּבר ) טכַארט ןוא טכַארט רענטרַאּפ ןייפ .הוה ךּכ ןוא

 ןוא טמענ ןוא -- (?ןעטכַארטסױא ָאד רע טעװ סָאװ !םלוע

 ןעשוק !ףערט לעטנהעצ ַא טימ טַארוקַא אמתסמ סױרַא-טהענ

 ךיא זַא ,רהיא טרעה ,עבט ַא רימ ייּב רעּבֶא זיא ! םהיא ןעמ ףרַאד

 ןעציה ,ערעדנַא יװ ,טנייפ ךיא ּבָאה ,גיצכעז-ןוא-סּכעז ןיא לעיּפש

 ּבָאה ךיא ,טרהעקרַאפ .טייצ ּבָאה ךיא .ןעסַאלעג ,ילָאװַאּפ ,ךיז

 ךַאמ ,ןרעטש םעד רימ ּבייר ךיא .ךיז ןעלעיּפשנָא לעסיּב ַא בעיל

 רענטרַאּפ ןיימ זָאל ? ךימ סע טרהַא סָאװ .םינּפ םורק א טשרמולּכ

 טהעג .,.תורצ ףיוא ןיּב ךיא זַא ,ןעניימ רע זָאל .העשיייח א ןעּבָאה

 ,לעדיא ַא טהעטש רימ ייּב סעציילּפ יד רעטניה זַא ,איבנ ַא טייז

 --- לעטעלּב ןיא ןיירַא רימ טקוק ןוא ,םעצווַארּפ ךייַא רע לָאז ןהעטש

 ,ףערט לעטנהעצ סָאד ןעהעזרעד !ןעניוא יד םהיא ןעלָאז סױרַא

 טגָאלש ,ףערט סָא סָאד טנעה יד ןופ רימ ייּב סױרַא רע טסייר

 רעד רעּביא טנַאה רעד טימ ץעז ַא טגנַאלרעד ,לעטנהעצ סָאד

 סױרַא-טזָאל ןוא ,ץלעּפ ן'פיוא ךַאנָאמ םייּב סָאװ ,ןעטרָאק עילַאט

 :יירשענ ַא
 ...1!!טקעדענ זיא'ס ---

 4 9 9 4 9 9 4 9 9 9 ט 9 ט 9 9 9

 ןעשַאװּפָא טנַאקעג טינ ךיז ךיא ּבָאה ןערעסַאװ ןהעצ ןייק טימ

 רע סָאװ ,תוללק יד טימ ןעיירעלדיז יד .,ךַאנָאמ ןעגיזָאד ם'נופ

 זונוא טָאה רע  .ּפָאק ןייז ףיוא ןעלַאפ ןעלָאז ,ןעטָאשעגסיױא טָאה

 ּפָארַא רע טכירק עיצנַאטס רעטשרע רעד ףיוא זַא ,טעשַארטסעג

 ןָאק ?ונ ...ןעשטיװעקשירוּפ וצ ךיילג שעּפעד ַא קעווַא-טּפָאלק ןוא

 ? טלעוו רעד ףיוא ןעּבעל ןעמ

 רָאנ ךייֵא ּבָאה ךיא .השעמה רקיע רעד זיא סָאד טינ רָאנ

 ןיא סיוא ךיז טהעטש עמ סָאװ ,בגא-ךרדּב ,ןערהיפסיוא טלָאװעג
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 יו ,רעּבָאהּבעיל ַא ןיא ןעמ ביוא ,גיצכעז-ןואיסּכעז ַא בעילוצ געוו

 ,ןעלהעצרעד ךייַא ליוו ךיא סָאװ ,השעמ עטכער יד .,?שמל ,ךיא
 .ןעכרָאה סע טגעמ רהיא .,ןָא טשרע ךיז טּביױה

 סָאד ,טייצ רעד ןיא טקנוּפ ,רעטניוו ךיוא סָאד זיא ןעוועג
 ךיא ןיּב ןערהָאפעג ,ןָאנַאװ ןיא ךיוא ןוא ,טייצ-הּכונח ,טסייה
 רימ --- עמוס עשּביה ַא ,טלעג ךיז טימ טרחיפענ ןוא סעדָא ןייק

 ; םיצנירּפ ַא זיא רימ ייַּב ,שדוח עלַא ןענעידרַאפ סע ןענעמ עדייּב

 יקַאט ּבָאה ךיא .טינ ךיא ףָאלש -- טלענ ךיז טימ רהיפ ךיא זַא

 ,טלעג ךיז טימ רהיפ ךיא זַא ,ךיא םורָאװ ,םיבנג רַאפ ארומ טשינ

 ,ענעשעק-םעזוּב ןיא ,ָאד טָא --- ? ואוו רהיא טהעז --- סע ךיא טלַאה
 הּכמ ַא .ךעלדנעּב ייווצ טימ .ןעדנוּברַאפ ,רעטסייט ןעטונ ַא ןיא

 "ילוח -- ןעטייצ עניטנייה .טינרָאנ רָאנ !ןעמוקוצ בנג א טעוװ

 ךיא ץיז ..השעמ א ףיוא אישק ַא ,,,סעיצַאירּפָארּפסקע ,סענַאג
 רענייא טינ ,טסייה סָאד .ןייֵלַא רענייא ,סע טסייה ,ױזַא רימ

 סאו .,ןעדיא ןייק טינ רָאנ ,ןערישזַאסַאּפ ךָאנ ןערהָאפ סע ,ןײלַא
 -ןוא:סּכעז א ןעכַאמ וצ ןעמעו טימ ָאטינ ?יז ןופ ךיא ּבָאה

 ךָאנ קנעּב ןוא טגרָאזרַאפ רימ ץיז ךיא יו ױזַא ,?ייוורעד ,ניצכעז |
 ןעוועג זיא סָאד --- ןָאגַאװ רעזנוא ןופ ריט יד ךיז טנעפע ,ןעדיא ַא
 ןײרַא טינ ןעמוק סע ןוא --- סעדָא זיּב סעיצנַאטס עכילטע עטוג

 ןעקרעד ךיא .לארשי ינֹּב וניחַא אקוד ןוא ? ןערישזַאסַאּפ ייווצ

 סעינָאפ ןהעצכַא יוװ ןָאהטעננָא ןהענ ךייא געמ רע ,דלַאּב ןעדיא ַא
 ,שיקרעט ףיוא וליפא ,שיסור ףיוא רָאנ טינ ןעדער ךייא טימ געמ ןוא

 רעד ,רערעטלע ןייֵא רענייא ןעוועג ןענעז ןערישזאסַאּפ ייווצ יד

 ,ךעלצלעּפ ענייפ ןיא ןָאהטעגנָא עדייפ ןוא ,רערעגנוי ַא רערעדנַא
 טלעטשעגקעװוַא ! טסייה ןייפ סָאװ יקַאט רעּבָא ,ןעלטיה ענייפ טימ

 -טיח יד ןעמונענּפָארַא ,ךעלצלעּפ יד ןָאהטענסיױוא ,סענַאדָאמעשט יד
 --- סָאריּפַאּפ ַא ןעּבענעג ךיוא רימ ,ןעסָאריּפַאּפ וצ טרעכיוררַאפ ,ןעל |

 -רעד ,תינוי ןושלּב ןעמ טדער ,ךילטנייוועגנ ,רעהירפ ,טדער עמ ןוא

 --- ?? רהיא טרהָאפ ןיהואוו ? דיא ַא זיא טענַאװ ןופ , .שידיא ךָאנ
 4 םערָא ןייק , --- ."סערָא ןייק, -- 7 ?רה יא טרהָאפ ןיהואוו,
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 עלַא ,סע טסייה ,רימ ןערהָאּפ ,--- ."סעדָא ןייק ךיוא ךָאד רהָאּפ ךיא
 טסייו, .טדערעצ ךיז טָאה עמ ,רעהאךיהַא .,?םעדָא ןייק יירד
 --- "? ונייהד, -- "1 טנייה זיא זנוא ייּב בוט-םוי ַא ראפ סָאװ ,רחיא
 ןיא הכונח ?הּכונח ,יוא, --- ,! הּכנח 4 ןעסעגרַאפ טָאה רחיא,
 -עג ,--- "1 גיצכעז-ןוא-סּכעז ַא ! לעטרעק ַא ןעכַאמ וצ הוצמ ַא ךָאד
 ם'נופ סױרַא-טהיצ ןוא ןאמרעגנוי רעד ףיוא ךיז טּפַאח --- "! טכער
 : ןערעטלע םוצ ןָא ךיז טפור ןוא ןעטרָאק עילַאט א ענעשעק ס'נעטלַא
 ..? גיצכעז ןוא-סּכעז א הּכונח דובּכל !ַאּפַאּפ,

 ,ןעהעז וצ עווַאקישט .ןהוז ַא טימ .עטַאט ַא -- תועמשמ יד
 טלָאװ ךיא .,גיצכעז-ןוא-סּכעז ןיא ןעטַאט א טימ טלעיּפש ןהוז א יוו

 םעד רָאנ ,גיצכעז-ןוא-סּכעז ַא ןעכַאמ ןיילַא ןעוועג ןלעּב ַא וליפא
 ןעלעו רימ .טינ ןעמ רָאט ,רהיא טגָאז יו ,ןעּבעגכָאנ ערה-רצי
 ...טלעיּפש רענעי יוװ ,ןעקוק ןעלעוו רימ סָאװ ,טימרעד ןענעגונַאּב ךיז

 יד ןעשיווצ טלעטשענקעװַא ,ןַאדָאסעשט א טרהעקעגרעּביא
 ,טנַאה עטשרע זיא עטַאט רעד .,ןעטרָאק סיוא-טפרַאװ עמ -- סיפ

 ,גיצכעז-ןוא-סּכעז ןיא טלעיּפש עמ ןוא ,טנַאה עטייווצ ןהוז רעד
 רעד ךימ טוהט .,ןעטְלַא םוצ ןיירַא-קוק ןוא םייז רעד ייּב ץיז ךיא
 ֿפעיּפש סָאד טנַאקַאּב זיא רימ ּביוא ,גידנעהעגייּברַאפ גערפ ַא רעטלַא
 ענעש א :םתסה ןמ ךימ ךיא ךַאלעצ / ?ניצכעז-ןוא-סּכעז ןופ

 "ןוא-סּכעז ןופ רּבחמ רעד ןיילַא ןיּב ךיא .עצרוק ַא רָאנ ,השעמ
 ! יצכעז-ןוא-סּכעז ןיא לעיּפש ךיא ביוא ,ךימ ייז ןעגערפ ,גיצכעז

 עטַאט רעד ,ייווצ יד יו ,קוק ןוא דצה ןמ ױזַא רימ ץיז ךיא ןוא
 רעקרַאטש ןיּב ךיא ןוא ,ניצכעז-ןוא-סּכעז ןיא ןעלעיּפש ,ןהוז ן'טימ

 ןָאק עמ ןַא ,גנעג טכַאמ רעסערפרענהיה רעטלַא רעד :ןעזייַא ןופ
  טנַאה רעד ןיא טָאה שטנעמ ַא :רָאפ ךייא טלעטש ןעּברַאטש

 ןייא טימ קיּפ עקראטש ייווצ ,לעטנעיינ ן'טימ ףמואירט לָאמ ייווצ
 ךָאנ ןעפיוקוצ וד טסעוװ ,לעפערט ן'טימ ּפָא עשז-העג --- ,ףערט לָאמ

 !ןינ ?ןעקעד ןענָאק רשפא ןוא ניצרעפ ַא וצ ףמואירט לָאמ ַא
 ,ןהעטש טּביילּב ןוא קיּפ ןערעגנוי ן'טימ רעסעּב רע טהענ ,רהעמַא

 ףָאד טמענ !קיּפ לעטנחעצ טעקַאנ ַא טימ ,םלוג רענעמהעל ַא יו
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 וצ סיורא:טהעג ןוא ,טקעד ןוא ,גנורעיצ יד ,ןהוז רעד אמּתסמ
 יו ,בוט-םוי לָאמ א ךָאנ ,בוט-םוי לָאמ ןייא טימ רעהירפ םהיא

 ַא ףיוא-טקעד ,קיּפ לעטנהעצ סָאד ּפָא-טהיצ ,ןעטָאּבעג טָאה טָאג
 ,ןעניוא יירד .עטָאּפַאק רעד טימ גָאט ןעטוג ַא ןוא --- גיצנַאװצ
 ! רעכעּב יד יו

 | .גנַאג ַא לָאמ ןייא ןעוועג זיא סָאד

 -לעמיה יקַאט ,רענרע ךָאנ ןעוועג ןיא לָאמ ערעדנַא סָאד

 .ןעגיוא סּכעז סנעגייא ןייז טָאה דיא ַא : השעמ ַא טרעה ! דנעיירש

 ןהוז רעד ,רענטרַאּפ רעד ןוא .גיוא ןייא ?ּכה-ךס םהיא טלהעפ סע
 חרּת ןעטְלַא םייּב זיא טנַאה ןיא .ייווצ טשרע טָאה ,סע טסייה
 רע טּפַאח .גיצנַאװצ ַא טימ ףמואירט לָאמ יירד יו סיורג ױזַא
 טנָאז רע .ןיינ .בוט-םוי ןעפורּפָא טינ טהעג ןוא וצ-טקעד ןוא
 ןוא ,סע טסייה ןהוז רעד ,רענטרַאּפ רעד טהעג .גיצנַאװצ רעסעּב
 ַא ךָאנ טימ ןוא ףמואירט ַא טימ גיצנַאװצ םעד םהיא ייּב ּפָא-טהיצ
 ! ןעגיוא יירד טימ גיטרַאפ ןוא --- גיצנַאװצ ןײלַא טגָאז ןוא טרָאק
 ..! הכונח רערעטסניפ ַא רעטסיוװ ַא :ףיױא-נָארט ַא ךימ סע טוחט
 ,טינ לעּביארַאפ ןייק טָאה , .ןעהעזוצ טינ רהעמ ןיוש ןָאק ךיא ,ןיינ
 -ניײרַא טינ ּפיצנירּפ ַא זיא רימ ייּב ,קינמַאנאנ ןעטלַא םוצ ךיא גָאז
 ןייז ןלעּב ַא טלָאװ ךיא רָאנ .טלעיּפש רענעי תעּב ךיז ןעשימ
 טָאה רהיא סָאװ ,לכש רעד זיא סָאװ ,רָאלק ךימ טכַאמ ,ןעסיוו
 גנונעכער ַא רַאפ סָאװ ,ְךייַא טעֶּב ךיא ,רימ טגָאז ,ןייג ? טקעדעג
 ףענטרַאּפ רעיא טָאה ;ךשפנ:המס ?טַאהעג ָאד רהיא טָאה
 ?ןעד סָאװ אלא .םייח רעד ןיא יאדוַא ךָאד רהיא טנעז ,עגַארש
 רהיא טריקיזיר סָאװ טימ ! טייהרעטנוזעג 4 דלָאנ רע טָאה רעמָאט
 לייווצ רענעי ןוא סּכעז טָאה רהיא תעּב ,גיוא ןייא טימ ?ָאד
 רימ רע טרעפטנע ..."! ט'רמש"עג יוװ רענרע ןייז ךָאד ףראד עמ
 רעד ,ןהוז רעד רָאנ ,בלֹּכ רעטְלַא רעד ,טרָאװ עטייווצ סָאד טינ
 .ךאווש .,ךאווש טלעיּפש ,רע טגָאז ,ַאּפַאּפ רעד , : טלעכיימש ,שידק
 ."גיצכעז-ןוא-סּכעז ןיא ןעלעיּפש טינ ןָאק ,רע טגָאז ,אּפַאּפ רעד
 -ןא-סּכעז ןיא ןעלעיּפש טינ רָא ט ,ךיא גָאז ,אּפַאּפ רעיא
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 פו "?ןךימ טזָא? ,ךיא גָאז ,גיצכעז-ןוא-סּכעז ןיא ,גיצכעז
 טלעיּפש ןוא ןפוא םושּב ןעטערטּפָא םינ טנוה רעטלַא רעד רעּבָא
 -מָאּפַא יד ןעמוקַאּב ןָאק עמ זַא ,גנעג עכלעזַא טכאמ ןוא ,רעטייוו
 רעטלַא רעד ,ןעטעּבעגנייַא ךימ ךיא ּבָאה תורצ טימ םיוק ! עיצקעל
 ףיוא טינ רהעמ טנַאה יד ןעּבעגרעּביא רימ לָאז קעלדיװַארָאמש
 ךיוא ךימ טזָאל ,ךיא גָאז ,הּכונח דובּכל, .סעיטרַאּפ יירדזייווצ
 ..," חוצמ ַא ןענעידרַאפ

 --- .שירק רעד רימ וצ טכַאמ -- ?? רימ ןעלעיּפש רעייט יו
 וצ ןייז זָאל, --- "4 ךעלרענייא וצ, -- ."טליוו רחיא רעייט יו,
 ַאּפַאּפ רעד ,תונציל ַא ןיא ךיא גָאז ,יאנּת ַא טימ רָאנ ,ךעלרענייא
 ןוא ןיירא טָאלּב ןיא ,ךיא גָאז ,ןעקוקניירַא טינ ךייַא לָאז רערעייַא
 ןוא ,רעטכעלעג ַא טרעוװ ,.,"תוצע ןייק ןעּבעג טינ חלילח ךייַא לָאז
 ,עטירד יד ,ערעדנַא יד ,עיטרַאּפ ןייא .ןעלעיּפש ןָא ןעּביױה רימ
 ןיימ ,רעיוט ךרוד ןוא ריט ךרוד ,ערה"ןיע ןייק ,רימ טהעג סע
 ןעלעטש ,רע טגָאז ,ליו רע .ןעציה וצ ןָא ךיז טּביױה רענטרַאּפ
 ױזַא לָאמ ייווצ ןייז זָאל ,לָאמ ייווצ טסליװ .לעיפ ױזַא לָאמ ייווצ
 ןוא ?עיפ ױזַא לָאמ ייווצ ןעּבָארגַאּב אמּתסמ רע טרעוו לעיפ
 .פעימ ױזַא לָאמ רעיפ ,רע טגָאז ,ליוו רע .,רהעמ ךָאנ ךיז טציה
 טרעוו רע ןוא ,?עיפ ױזַא לָאמ רעיפ ןייז זָאל ,לָאמ רעיפ טסליוו
 ,פװ רע :סעּכ ןיא טוג ןיוש רע טרעוו ,ןעבָארנַאּב רעדעיוו
 ,קידצ רעטלַא רעד קעװַא ךיז טלעטש ,רע'אה-ףכ א ףיוא ,רע טגָאז
 םהיא רע טרעה ! ןעזָאלרעד טינ טעװ רע : סע טסייה רעטָאפ רעד
 -ףכ ַא ףיוא זנוא ייּב טהעג סע ןוא ,קָארט ןיא ,טישכּת רעד ,רעּבָא
 ,זייּב אנּת רעטלַא רעד טרעוו ,טלעיּפשרַאפ רע ןוא --- רע'אה
 רימ טקוק ,קעװַא קירוצ דלַאּב רעּבָא ךיז טצעז ןוא ּףיוא ךיז טּביוה
 וצ-טערָאמש ןוא רעטנוא השעמ-תעּב טגניז ,ןעטרָאק יד ןיא ןיירַא
 סָאװ  .ןעקָאּפ ףיוא יו ,טנערּב רענטרַאּפ ןיימ ןוא --- זָאנ רעד טימ
 טציה רע רהעמ סָאװ .ךיז רע טציח רהעמ ,טלעיּפשרַאפ רע רחעמ
 ! ךיז רעסיוא זיא קידניא רעטלַא רעד .רע טלעיּפשרַאפ רהעמ ,ךיז
 ,ןעטרָאק יד ןיא רימ וצ ןיירַא-טסוק ,ךיז טלעדיז ,ךיז טרעזייּב רע
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 יד ,ןהוז רעד ןוא ,זָאנ רעד טימ וציטערָאמש ןוא רעטנוא-טגניז
 ,ךַאד רענעיורטש ַא יו ,טנערּב רע ,ןהָאק ַא ךָאנ ןהָאק ַא ,עקצַאצ
 ביוא --- רעטָאפ רעד םהיא וצ טנָאז --- ,ןעּבָאה סטכעלש ךיא לָאז,
 םהיא ייּב ךיז טעּב -- !ַאּפַאּפ; ?! ןעלעיּפש רעטייוו טסעװ וד
 טינ ךיא לָאז ,טינַא .ןהָאק ןייא ךָאנ זַא ,טינ רהעמ --- ,ןהוז רעד
 ,ןהָאק ןייא זַא ,טינ רהעמ , ?! טרָא םעד ןופ ןהעטשפיוא ןעּבעלרעד
 ..."? ןערהַא ךייַא טעוװ סָאװ ,ָאלרעקָאפ ןעטלַא םוצ ךיא גָאז

 .ןענואוועג טָאה רע ,טָאג ןעקנַאד --- ןעטרָאק טיג עמ ,?לּכה = |
 .ןענואוועג טָאה רע סָאװ ,ןעדעירפוצ ךיוא ןײלַא ןיוש ןיּב ךיא
 ןָאק עמ .ןעטייקשירַאנ ,ןהָאק ַא ךָאנ ,רע טגָאז ,רעּבָא רע ליוו
 ,טלעיּפשרַאפ ױזַא ךיז טָאה רענעי תעּב ,ּבָארג ױזַא ןייז םינ ךָאד
 .ןהָאק ַא ךָאנ ןוא ,ןהָאק ַא ךָאנ ןוא ,ןהָאק ַא ךאנ -- ןהָאק םעד ךָאנ
 -ניא לעדער סָאד טהערדענרעּביא ךיז טָאה סע ,ךייַא גיוט סָאװ
 ןעטְלַא םוצ ןָא ךימ ךיא ףור -- ?ונ, .טייז ןייז ףיוא ןעצנַאג
 רעיא ףיוא טינ רעטציא ךיז רהיא טרעזייּב סָאװ רַאֿפ --- .ןמה
 ַא ןעּבעג ,רע טגָאז ,םייה רעד ןיא ןיוש םהיא לע ךיא , *? שידק
 "! ןעקנעדענ וצ ןעּבָאה ךימ טעוו רע .ףוס ןעטסיוו

 ןעקוק וצ ףיוא טינ טרעה ןוא בנג רעטלַא רעד טגָאז ױזַא
 ןעטסוהרעטנוא ןוא ןעגניזרעטנוא ןוא ןיירַא ןעטרָאק יד ןיא רימ
 ןייז ןעלעפעג טינ דְלַאֹּב ןיא רימ .,זָאנ רעד טימ ןערָאמשוצ ןוא
 ןעטסוה ןייז טימ ןעגניז ןייז ןוא טַאלּב ןיא רימ וצ ןעקוקניירַא
 ןעגנַאגעג ןיא רימ ןמז-לּכ רָאנ .זָאנ רעֶד טימ ןערָאמש ןייז טימ
 ערָאמש ,טסוה ,גניז, : ןעווענ בשיימ ךימ ךיא ּבָאה ,לעטרעק סָאד
 ,קירוצ ןהעג ןעּביֹוהעגנָא טָאה סע זַא ,טציא .."זָאנ רעד טימ
 ןעגניז ןייז וצ ןערעהוצ ךימ לָאז ךיא ,קנַאדענ ַא ןיירַא רימ זיא
 ָאד טקעטש יצ ,זָאנ רעד טימ ןערָאמש ןייז טימ ןעטסוה ןייז טימ
 ,ןעטרָאק ןעמ טיג ?ייוורעד ? קיטש-דמש ַא טשרָאקַא ןענירד םינ
 -רַאפ ןייא ןיא טלַאה ךיא ! טכעלש --- עיטרַאּפ ַא ךָאנ עיטרַאּפ ַא
 -טייז יד ףיוא-דניּב ,טייז ַא ןָא ּפֶא לָאמ עלַא העג ךיא  ..ןעלעיּפש
 טלאה סע .רעטרעדנוה ַא ךָאנ רעטרעדנוה ַא סיורש-היצ ,ענעשעק
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 רעטלַא רעד ןֶא ךימ טמענ םיצלּפ !טנָאט סע .לָאמש ןיוש
 ,רע טגָאז ,ןעּבָאה סטכעלש ךיא לָאז, :טנַאה רעד ייּב טידנַאּב
 ךייַא ייּב זיא'ס ;רע טנָאז ,ןעלעיּפש ןעזָאל ךייַא ?עוװ ךיא בוא
 :טכארבענפיוא אמתסמ ךיא רעװ ."רעטרעדנוה רעטצעל רעד
 -נוה רעטצעל רעד רימ ייּב ןיא'ס זַא ,רהיא טסייוו ןענאוו ןופ,
 םעד קעװַא ךיא ל?עטש סיעכהלדוצ-ףיוא םהיא ןוא -- ?? רעטרעד
 .רעטרעדנוח ןעצנאג

 טגידעלעגסיוא ןעצנאגניא ךימ בָאה ךיא זַא ,טלָאמעד טשרע
 ַא יו ןייר ,יקנ ןיִּב ךיא ןַא ,ּפַאח א ןעּבעגעג ךיס ּבָאה ךיא ןוא
 ןיוש זיא'ס ןוא ,טַאחעג ךימ טָאה עמַאמ יד יוװ טעקַאנ ןוא רעלעט
 ףענטרַאּפ ןיימ ןוא ,ןהָאק ןיא ןעלעטש וצ סָאװ רהעמ ןעוועג טינ
 ךעלקעּב יד ןוא ךעלּפענק עלַא ףיוא ךיז ןעליּפשרַאפ ןעמונעג טָאה
 ןעמונעג ךיא ּבָאה טלָאמעד טשרע -- טמַאלפעג םהיא ןעּבָאה
 רימ טָאה סיּפע ?טלעוװו רעד ףיוא ךיא ןיּב ואוו ,ךיז ןעקוקמורַא
 רעד ןיא טּפַאחעגנירַא ךימ ּבָאה ךיא זַא ,טגָאזעג ץרַאה סָאד
 ןעּביֹוהעגנָא רימ טָאה סע ...ץענ ַא ןיא ןיירַא ןיּב ךיא זַא ,האמוט
 ןהוז רעד ןוא עטַאט ןייק טינ זיא עט ַאט רעד זַא ,ןעזייווסיוא
 ייז סָאװ ,ןעקוק רעייז ןעלעפעג םינ זיא רימ ...ןהוז ןייק טינ זיא
 -קעוװַא ןוא ןהוז ם'נופ ןהעטשפיוא ן'טימ ,טקוקענרעּביא ךיז ןעּבָאה
 ךיז טָאה סע .ןעטַאט ם'נופ ןהעגכָאנ ן'טימ ןוא טייז ַא ףיוא ןהעג
 םעד ןעּבעגעג גָאז ַא סיּפע טָאה רעטלַא רעד זַא ,ןעזיוועגסיוא רימ
 טָאה רעננוי רעד זַא ,ןערעווש טנעמענ טלָאװ ךיא ןוא ,ןעגנוי

 | ...ןיירַא די ןיא ןעטלַא םעד טקורעגנירַא סיּפע
 -סױרַא ךיז רשפא , : ןעוועג רימ ייּב זיא קנַאדעג רעטשרע רעד

 : טנָאזעג רימ ךיא ּבָאה םעדכָאנ ..."? רעטסנעפ ן'כרוד ןעפרַאוװ
 ייז לױטסיּפ ַא רעדָא ,זלַאה ן'רעּביא ןעדייּב ייז רעסעמ א ,ןיינ
 ן'רַאפ ןעּפַאח ,ייז ףיוא ןעלַאפנָא טַאלג רעדָא ,ןייֹרַא ןעצרַאה ןיא
 ןיּב ךיא זַא ,ךַאמ העג רָאנ ...! ןעגרַאװ ,ןעגרַאװ ןעמענ ןוא לעגרָאג
 יד .טפיול נוצ רעד עלייוורעד ןוא .ייווצ ןענעז ייז ןוא רענייא
 ַא טנערב ןעצרַאה ןיא .ךיז טהערד ּפָאק רעד .ןעּפָאלק רערער
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 ,טינ טהעז עמ יװ טשרָאקַא ,טָא-טָא ? ןייז טעװ סָאװ ..,,רעייפ
 ךיא לעוװ ןיהואו ? ןוחט ךיא לע סָאװ .סעדָא ןיא רימ ןענעז
 עניימ --- קוק א והט ךיא ...?ןענָאז ךיא לעװ סָאװ ?ןהעג
 "? רימ ןענעז וואו, .סענַאדָאמעשט יד וצ ךיז ןעמענ טייל-הרבח
 ךיא .,?סעדָא טסייה יז סָאװ ,רימ וצ ייז ןעכַאמ ,טדָאטש ַא ןיא,!

 ןליפא טינ ךָאד ּבָאה ךיא -- ענעשעק רעד וצ ּפַאח ַא ךימ והט

 א ךימ טנָאלשַאּב סע !ןעלהָאצַאּב וצ רעגערט םעד סָאװ טימ

 יד .,ןעגיוא יד ןיא ןערערט רימ ייּב ןעהעטש סע סייווש רעטלַאק
 ךיא, :בצק ןעטלַא םוצ וצ-העג ךיא .,רימ ךיז ןעלסיירט טנעה

 -נאוצנואפניפ ןייא שטָאח ..השקּב ַא ְךייֵא וצ ,ךיא גָאז ,בָאה
 וצ טכַאמ -- .'םהיא טגָאז ? רימ רהיא טנָאז סָאװ,/ ..."רעגיצ

 רעד .ןעגנוי ן'פיוא ןָא רימ טזייו ןוא ןלזנ רעטלַא רעד רימ
 טרעה רע יװ ,ךיז טכַאמ ,סעסנָאװ יד ךיז טהערד קילושז רעגנוי
 ןיא ןיוש ןענעז רימ -- ּפָאטס .טפייפ וויטָאמָאקָאל רעד .טינ

 --- ןָאנַאװ ןופ ןעגנורּפשענסױרַא זיא סָאװ ,רעטשרע רעד .סעדָא

 .ךיא ןעוועג ןיִּב סָאד זַא ,ןהעטשרַאפ ןיילַא ןיוש רהיא טפרַאד
 יד טימ .רערעדנַא ןייק טינ ךיוא טכַאמענ טָאה דלאװג ַא ןוא
 -ואָאשז !רַאדנַאשז, :ןעיירש ןעמונעג ךיא ּבָאה תוחּכ עטצעל

 -עגסיוא זיא סע ןוא ,ןעמונעג ?עיפ טינ טָאה סע ןוא ..."! ! רַאד
 -נַאשז ייווצ ךָאנ ןוא ,רַאדנַאשז ַא ךָאנ ןוא ,רַאדנַאשז ַא ןעסּכַאװ
 זיא ,סָאװ:-סיּפע זיִּב רָאנ ...ןערַאדנַאשז יירד ךָאנ ןוא ,ןערָאד
 ןיא ןעבילּבעג .ןערָאװעג םלענ קינ'ומש-חמי רערעגנוי רעד ןיוש
 טנַאה רעד ייּב וצ-טלַאה ךיא ןעכלעוו ,חלשותמ רעטלַא רעד רָאנ
 זיא'ס ,ךייַא גיוט סָאװ .ןעפיולטנַא טינ לָאז רע ,קרַאטש-קרַאטש
 -ערטדרע ,ןעשטנעמ ןופ ףיולפיונוצ ַא לאזקָאװ ן'פיוא ןערָאװעג
 -נוזַאּב ַא ןיא ןעדייּב ןעטעּבעגניירַא זנוא טָאה עמ ןוא !שינעט
 השעמ עצנַאג יד טלהעצרעד ךיא ּבָאה טרָאד .ןיירא רדח רעד
 ןיימ ןעסָאנעגסױא ,רערט ַא טעװעלַאשזענ טינ .ויּת זיִּב ףלַא ןופ
 טכער ייז טָאה ,סיוא טזייוו ,עטכישעג ןיימ .ץירַאח רעטיּב ץנַאנ
 -עג םענ ַא דלַאּב ךיִז טָאה עמ םורָאװ ,ןעצרַאה ם'ייּב ןעמונעגנָא
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 ןעצנַאג םעד ןעקעדפיוא לָאז רע ,רעכַאמ-ּפושּכ ןעטלַא םוצ ןָאהט
 סָאװ ןופ טינ טסייוו רע ? סָאװ-רעװ זַא ,סיוא ךיז טזָאל ,תמא
 ערעסָאװ ?ןעשקָאל ערעסָאװ :םרחּב םהיא טגערפ ,ןעגָאז וצ
 טָאה רע ?ןהוז רעסָאװ ? ןעטרַאק ערעסָאװ ? גיצכעז-ןוא-סּכעז
 שטנעמ רעד טָאג ,לָאמנייק טאהעג םינרָאג .ןהוז ןייק םינרָאג
 טזייו ןוא רזממ רעטלַא רעד טכַאמ ױזַא -- ..."טרחירעג זיא
 נָאז -- ?השעמ אזא, .רעקנַארק ַא ןיּב ךיא ןַא ,ּפָאק ן'פיוא
 םהיא טמענ עמ ןוא "! ןעכוזַאּב טוג רָאנ םהיא ןעמ לָאז -- .ךיא
 ן'זיּב ,רובּכ רעייֵַא רעּביא טעּב ךיא ,סיוא םהיא םוהט עמ ןוא
 טנָאמרַאפ ?כח-ךס !טלעג ןייק םינ ,ןעטרָאק ןייק טינ -- דמעה
 ןיילַא ןוא ,ניצעּבעיז טימ גיצנַאװצ ןוא ייווצ םורַא ןוא םורַא רע
 ןָא ביוה ךיא זַא ,ךַאז ע'רשּכ ַאזַא ,ךַאּבענ ַאזַא סיוא רע םהעז
 ? ןעקנַארעג עלַא ייּב טינ יקַאט ךיא ןיּב רשפא ,ןעטכַארטוצרעּביא
 א טימ עטאט א ןיא סָאד זַא ,ט'מולח'עג רימ ךיז טָאה רשפא
 ,גיצכעז-ןוא-סּכעז ןיא ייז טימ טלעיּפשעג ּבָאה ךיא זַא ןוא ןהוז
 ןעוועג זיא סָאװ ...? ןענעמרַאפ ַא טלעיּפשרַאפ ּבָאה ךיא זַא ןוא
 יד ךיז ןעגָאלשעצ רעסעּב רימָאל .טינרָאג טגערפ --- ? ףוס רעד
 ..הּכונח דובכל גיצכעז-ןוא-סּכעז ַא ןעייווצניא ןעכַאמ ,ןעקנַאדעג

 רעשיטייל ַא סיוא-טהעז סָאװ ,ןױשרַאּפ רעד סיוא-טזָאל ױזַא
 ןילַא רשפא ןוא ,ךיא יו יוזַא ,רעשזַאיאװ-ימָאק א ,ןייז וצ שטנעמ
 עילַאט ַא טנעה יד ןיא םהיא ייּב סיוא-טסּכַאװ סע ןוא .רחוס ַא
 יו, --- טשרע ןייז לָא'ס רע ,סיוא-טפרַאװ רע ןוא ,ןעטרָאק
 ..,7? רימ ןעלעיּפש רעייט

 סיּפע ןעטרָאק יד טפרַאװ רע יו ,ןױשרַאּפ ןיימ ףיוא קוק ךיא
 וצ .םהיא ייּב טנעה עסייוו וצ .ךינ וצ ןוא טָאלנ וצ ,גיצנוק וצ
 ַא ּפָאק ןיא ךרוד רימ טהילפ סע ןוא .עכייוו ֹוצ ןוא עסייוו
 ...רבשחמ ע'סואימ

 טכַאמעג ךייַא טימ ךיא טלָאװ ,ךיא גָאז ,ןעגינעגרַאפ טימ ---
 ,ךיא גָאז ,טינ סייוו ךיא רָאנ ,הּכונח דובּכל גיצכעז-ןוא-סּכעז ַא
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 ,ךילטנענייא ,ךיא נָאז ,סע טסייה סָאװ ,סָאד טסע ןעמ סָאװ טימ

 - ...גגיצכעז-ןואיסּכעז

 ןעגיוא יד ןיא ןיירַא-קוק ַא ןעּבעגעג רימ טָאה ןױשרַאּפ ןיימ

 ַא טימ ,ליטש ןוא ,ןעפיל יד ףיוא עלעכיימש ַא םיוק-םיוק טימ

 .ענעשעק ןיא קירוצ ןעטרָאק יד טזָאלענּפָארַא ,ץפיז ןעגנירג

 רעטנוא טעייטסענ טינ רע טָאה עיצנאטס רעטשרע רעד ףיוא

 סענָאנַאװ עלַא םעדכָאנ ןהענסיוא ןעוועג ןלעּב ַא ןיִּב ךיא ,טנעה יד

 טינ רכז ןייק םהיא ןופ ןיא סע -- קירוצ ןוא ןיה לָאמ ייווצ

 | .ןעבילּבענ

 .ףל7ע ר עמונ עטכיש עג עדנע





 ףלעווצ רעמונ עטכישעג

 עױַאנעמטינ

 .1902 רהָאי ןיא ןעּבירשענ





 םלעווצ רעמונ עטכישעג

 טיזַאנעמינ

  ,ןערהֶאי עלעטימ ןופ דיא ַא טציז רימ ןענעקַא .רעטניו
 ,לעּפולוט ןעריוחט ַא ,ךיליורנ לעסיּב ַא ןיוש ,לעדרעּב לענ ַא טימ
 .טדערעצ ךיז ןעּבָאה רימ .טערַאּבענּפָא לעסיּב ַא

 ןָא ךיז רע טפור -- ,רהיא טרעה ,אנוש רעטסגרע רעד ---
 ןוהט ןָאק שטנעמ ַא סָאװ ,סָאד ןוהט טשינ ךייֵא טעװ --- רימ ןצ
 טסייה ּבייוו א ,ענידיא ַא ןירַא ךיז טשימ סע זַא טרפּבו ,ןיילַא ךיז
 רימ ןעגעקַא ?סע ךיא גָאז ,רהיא טניימ ,סָאװ ןעגעקַא .סע
 --- ָאטֶא ךימ טהעז רחיא יו ,לשמל ,ךימ טמענ טָא .יקַאט ןיילַא
 רעד ףיוא .רעגיסעמלעטימ ַא ,ןעּבעלכ ,דיא ַא ? סָאװ ,ךיז טכַאד
 יצ ,טלעג ךיא ּבָאה יצ :ןעּבירשעגפיוא טינ טהעטש רימ ייּב זָאנ
 סע ?רעטנורעד רָאג ךיא ןיּב רשפא יצ ,טינ טלעג ןייק ךיא ּבָאה
 יױזַא טינ ןוא ,טלעג טאהעג אי אקוד ךיא ּבָאה לָאמַא זַא ,ןייז ןָאק
 ןוא ,טַאהעג ךיא ּבָאה הסנרּפ --- עטָאלּב זיא טלענ ,ןייֵלַא טלעג
 ,ערעדנַא יו ,טעקסַארטעג טשינ ,ןעגיולפעג טשינ ,ליטש ןוא ,דובכּב
 ,גנַאג םעד טימ העג ךיא !ןיינ .אפ - ֹופ - יפ ּבעיל ןעּבָאה סָאװ
 ּבָאה ךילעמַאּפ ןוא ?ליטש .רעסעּב זיא ךילעמַאּפ ןוא ליטש זַא
 טלעטשעג לָאמ רָאּפ ַא ךילעמַאּפ ןוא ליטש ,טלעדנַאהעג רימ ךיא
 רעדעיוו ןוא ,םירחוס יד טימ טקעעגּפָא ךילעמַאּפ ןוא ליטש ,ךיז
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 רעֹּבָא ךָאד זיא .טייּברַא רעד וצ ךילעמַאּפ ןוא ליטש ךיז ןעמונעג
 טימ ןעוועג הּכשמ ךימ רע טָאה ,טלעוו רעד ףיוא טָאג ַא ןַאהרַאפ

 ןעדער רימ ןענָאק ,ָאטשינ ָאד ןזיא יז ...ּבייו ַא סנענייא ןיימ

 ,טסייה סָאד ,רעּבייו עלַא יו ,סָאד טסייה ,ּבייוו ַא ...ךילטנעפָא

 -ָאסָא , ןייא .גיד'השקשינ רָאנ אקוד וליפַא יז זיא קוק ן'פיוא ױזַא

 ןייק טינ ןוא ,ךיא יו סיורנ יד ױזַא לָאמ ייווצ ,ערה-ןיע ןייק ,"עּב

 ,עשירַאנ ןייק טינ ןוא ,ןענָאז ןעמ ןָאק ,רַאוּת-תפי ַא יקַאט ,עסואימ

 רעצנַאג ַא ,תעדירּב א ,ענולק ץנַאג ַא ןעגָאז ןָאק עמ ,עגולק ַא
 טינ ,יוא :ןורפח רעטכער רעד טשרע זיא סָאד ןוא --- ?יּבסנַאמ

 לָאמ טנעזיוט !?יּבסנַאמ א זיא ּבייוו סָאד זַא ,רהיא טרעה ,טוג

 םדִא רעהירפ ןעפאשַאּב טרָאפ טָאה רעטשרעּביוא רעד זַא -- גולק

 טימ טרער רעֶּבָא עשז-טהענ .,ן'הוח ןיוש םעדכָאנ ןוא ןע'נושארה

 רעהירפ ןעפַאשַאב טָאה רעטשרעּביוא רעד סָאװ, ;  יז טנָאז ,רהיא

 רָאנ ;קסע ןייז ,יז טגָאז ,זיא סָאד --- זנוא םעדכָאנ ןוא ךייַא

 ןיא ןעבעגענניירא ,יז טנָאז ,רימ טָאה רע סָאװ ,יז טגָאז ,סָאד

 טנָאז ,םעד ןיא ךיא ןיּב ,ּפָאק ןיא טסָאה וד יו ,לכש רהעמ עטַאיּפ

 ןעמוקעג סָאד זיא ,ךיא גָאז ,סָאװ ןעגעקַא,  ."גירלוש טינ ?53 ,יז

 ,דער וצ ןעמוקעג סָאד ןיא ,יז טגָאז ,םעד ןעגעקַאה ?7? דער וצ

 ,דניק סָאד ןליפַא ;ּפָאק רעד ןערַאד רימ ףרַאד גנידסלַא רַאפ סָאװ
 ןעבָאה ןעניז ןיא ךיוא ףרַאדַאּב עיזַאנעמיג ןיא ןעּבעגניירא ,יז טגָאז

 ?"עיזטשנעמינ , ןעּבירשעג ,ךיא נָאז ,סָאד טהעטש ואו, ."ךיא

 ןענרעלסיוא הרוּת יד לָאז רע זַא ,ךיא נָאְז ,ןהעטשַאּב טינ ןָאק ךיא
 ,יז טנָאז ,לָאמ טנעזיוט ןיוש ריד ּבָאה ךיא, "7? םייח רעד ןיא

 ,יז טנָאז ,לָאז ךיא ,ןע'לעוּפ טינ רימ ייּב טסעוו וד זַא ,טגָאזעג

 ןזַא ,גהונ ,יז טגָאז ,ךיז זיא טלעו יד ;טלעװ רעד ןענעק ןהעג

 ,ךיא נָאז ,לכש ןיימ ךָאנ, .?"עיזַאנעמיג ןיא טנייה ןעהעג רעדניק

 ,יז טנָאז ,רענייא וד רָאנ, .?עגושמ זיא טלעוו יד זַא ,סיוא-טמוק
 ,ֿפבש ןייר טימ ןהעג לָאז ,יז טנָאז ,טלעו יד ! רערָאלק ַא טזיּב

 גָאז ,שטנעמ רעכילטיא, ?!םינּפ ןעש ַא טָאהעג יקַאט יז טלָאװ
 ןוא ,יז טנָאז ,םיאנוש עניימ , ."לבש ןייז טימ ךיז טהעג ,ךיא
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 ,ענעשעק ןיא ןענָאמרַאפ סָאד ןענעמ םיאנוש ס'טניירפ עניימ

 טלָאװ ,ּפָאק ןיא טסגָאמרַאפ וד סָאװ ,עּפַאש ןיא ןוא ןעטסַאק ןיא

 ,ויא העװ ןוא ךֶא זַא/ ."ןפוא ןייא ףיוא ןעוועג טלָאמעד ןיוש

 ןעגָאז םהיא ףיױא ףרַאד הבקנ ַא זַא ,ליּבסנַאמ םעד ,ךיא גָאז

 סָאװ ,הבקנ רעד ,יז טנָאז ,זיא העוו ןוא ךֶא זַא, ..."! תוניבמ

 םהיא ףיוא ןעגָאז ןעפרַאד לָאז חבקנ יד סָאװ ,ליּבסנַאמ ַאזַא טָאה
 זַא !ּבייו א טימ סיוא ךיז ט'הנעט טהעג טנייה ..."ָ! תוניבמ

 טנָאז רהיא ,םעדיוּב ךייַא יז טרעפטנע ,סָאד רהיא טגָאז רהיא

 טגייווש רעמָאט ןוא ,ףלעווצ ּבָאנסיױא ךייַא יז טיג ,טרָאװ א רהיא

 ךיא ,טמענ יז רערָא ,ןענייוו וצ ןָא רָאנ יז טּביױה ,ּפָא רהיא רהיא

 -עד ,רהיא טהעז -- תושלח טלַאפ ןוא ,דובּכ רעייַא רעּביא טעּב

 ,רעהַא-ןיהַא ,רוציקּב ! אנקמ יאדוא ןיוש ךייַא ךיא ןיּב טלָאמ

 ,ןערַאנ טינ ךיז רימָאל םורָאװ .,ךיא טינ ,יז טָאה טרהיפעגסיוא

 | ...3 ץוריּת א סיּפע זיא ,ליוו יז זַא

 ! עיזַאנעמיג --- ? ןעלהעצרעד ךייא ךיא לָאז סָאװ ,םינּפּכיפע

 ,ןײרַא לָאז רע ,םהיא ןעטיירנוצ ןעמענ ךיז ,סע טסייה ,ףרַאדַאּב עמ

 סע ןיא יאדוא ,?ענלעטיװָאטָאנירּפ ישדַאלמ , ןיא ,המכח תישאר

 !"ענלעטיוָאטָאגירּפ ישדַאלמ , --- טייקגיניילק א : חרוּת עסיורג א

 ייז טעװ ,יקדרד ַא ,לעגנוי-רדח עדַאיל ַא זנוא ייּב זַא ,רימ טכַאד

 ,רעניימ יו ,רעכלעזַא ךָאנ טרפּבו ,לעטרַאג ןיא ןעקעטשרַאפ עלַא

 ןעניפעג טינ רהיא טעװ ,עירעּפמיא ַא ןערהָאפסױא לָאז עמ סָאװ

 ;ןעגָאז וצ ךייש טינ ,רעטָאפ א ךָאד ןיּב ךיא !ןעטייווצ םעד

 גוט סָאװ ! טלעוו יד ךיז טקע עס סָאװ ,ּפָאק ַא טָאה רענעי רָאנ

 טלעטשעג ךיז טָאה ןוא ןעגנַאנעגקעװַא זיא רע ,דער עגנַאל ךייַא

 ןיא סָאװ .ןעטלַאהעגסױא טינ ...טָאה ןוא ןעטלַאהעג טָאה ןוא

 ,יא רע .ןענעכער רַאפ ייוצ ַא טּפַאחעג טָאה רע ? השעמ יד

 -ַאמעטַאמה תמכח, ןיא ,ןע'נוּבשח ם'ניא ךילכאווש ,ייז ןענָאז

 רענעי ?עטכישעג אזַא ךייַא טלעפענ יװ .סע טסייה ?עקיט

 ַא ןערהָאפסױא לָאז עמ ,טלעוו יד ךיז טקע עס סָאװ ,ּפָאק ַא טָאה

 !עקיטַאמעטַאמ -- תוישעמ רימ ייז ןעלהעצרעד ,עירעּפמיא
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 יאדוא ךימ סָאד טָאה !ןעטלַאהעגסױא טינ טָאה רע ,רוציקּב
 יּבייחענ ,ןעטלַאה ןעגנַאגעג ןיוש זיא רע :ןעסָארדרַאפ טוג רהעז

 טינ ,ליּבסנַאמ ַא ךָאד ןיּב ךיא רָאנ .ןעטלַאהעגסיוא רע טלָאװ

 ,הרּפּכ ענייר ענעש ַא :ןעוװעג בשיימ ךימ ךיא ּבָאה ,הבקנ ןייק

 טימ טסעומש רעּבָא עשז טהעג ...ןערָאװעג טנהעוועג זיא דיא ַא

 ןיא : תענושמ ַא ּפָאק ןיא ןעמונעגניירַא ךיז טָאה יז זַא ,רהיא

 נָא :רהיא טימ ךיא הנעט !עיזַאנעמיג --- לָאמ עלַא רַאפ לָאמ
 טספרַאד ,ךיא גָאז ,סָאװ וצ ,טנוזעג ןייז רימ טסלָאז ,ךיא גָאז ,רימ

 -נערהָאװַאּב א ,םשה ךורּב ,רע זיא --- ?'ויזירּפ םוצ ? סָאד וד

 ףרַאדַאּב -- ?הסנרּפ וצ .,רעגיצנייאנואנייא ןייַא ,ךיא גָאז ,רעט

 ,ךיא גָאז ,ךימ טרהַא סָאװ : תורּפּכ ףיוא ךיוא ,ךיא גָאז ,סע ךיא

 יו ,רחוס ַא ױזַא יצ ,רימ טימ ךיילג רעמערק ַא ןייז טעוװ רע זַא

 טרעשַאּב הלילח ,ךיא גָאז ,םהיא ןזיא רעמָאט ןוא ?ןעדיא עלַא

 ."תולדּב טינ ךיוא ,ךיא גָאז ,ךיא ןיּב ,ריקנַאּב א ,דיגנ ַא ןייז וצ

 רעכיילג, ?טנַאװ יד סיּפע טרעה .רהיא טימ ךיא הנעט יױזַא

 -ָאטָאנירּפ ישדַאלמ ןיא ןיירַא טינ ,יז טנָאז ,זיא רע סָאװ ,ױזַא

 ,ןיוש טעוװ רע : יז טגָאז ,ױזַא, ?? ןעד זיא סָאװ, .?ענלעטיוו

 ."ענלעטיװָאטָאנירּפ עשרַאטס ןיא ךיילג ןײרַא רעסעּב ,יז טגָאז

 .ענלעטיווָאטָאנירּפ עשרַאטס זיא ענלעטיװָאטָאנירּפ עשרַאטס ,אֿכימ

 ַא טָאה רענעי ןַא ,עלָאר עסיורג ַא יאדוא רימ ייּב טלעיּפש סע
 סיוא ךיז טְזָאל סָאװ ! עירעּפמיא א ןערהַאפסיױוא לָאז עמ ,ּפָאק

 ַא רעדעיוו -- לעיּפש ןעטכער םעד וצ ןעמוקעג זיא'ס ? ףוס רעד

 סָאד :קילגמוא רעיינ ַא ;עקיטַאמעטַאמ רַאפ טינ ןיוש ,ייווצ

 ,טסייה סָאד ,ףרַאדַאּב עמ יװ טינ םהיא ייּב זיא סטכענעלסיוא

 רע זיא תוא ןייא ףיוא ? ןעד סָאװ רָאנ ,טונ סיוא רע טגעל ןענעל

 -עטש ,טסייה סָאד ,"יטאי עווקוּב , רעד ףיוא ;ניסָאד לעסיג ַא

 טינ םהיא רע לָאז סָאװ רַאפ ,"יטַאי, םעד ,םהיא רע טלעטש ןעֿכ

 ,טרָאד טינ םהיא טלעטש רע ,ייז ןעגָאז ,ןורסח רעד .? ןעלעטש

 טרעה ,טינ רָאנ סייוו ךיא ! תולדּב ךיא ןיִּב ,ףרַאדַאּב עמ ואוו

 ןייק ןוא עװוַאטלָאּפ ןייק ןערהָאּפ ןענָאק ךיא לע ױזַא יו ,רהיא
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 םעד ןעלעטש טינ הלילח רע טעוװ רעמָאט זַא ,דירי ן'פיוא זדָאל
 זנוא טָאה עמ זַא ,ללּכה !ךיז טליוו יז ואוו ,ןעטרָאד טָא ?יטַאי,

 יד טנעלעגנייַא אמתסמ ךָאד יז טָאה ,הרושּב עטוג יד םגָאזעגנָא

 רע ,ןָאק רע ןזַא ,ט'הנעט'עג ,רָאטקערד םוצ ןעניולפעג ;} טלעוו

 ןוא ןעפורניירַא םהיא ןעמ זָאל טָא ,יז טגָאז ,ןמיס ַא : ט'לוכי

 ןעמ טָאה .ּביֹוהְנֶא ם'נופ לָאמ א ךָאנ ,סעײנַארעּביא ןערעהרַאפ
 -עג --- יינש ןענירהָאיַארַאפ םעד יו אמּתסמ טרעהעג ךָאד יז

 ןוא ,ייווצ ַא סונימ א טימ ,ייווצ ןימ ַא ךָאנ ןוא ,ייווצ ַא טלעטש

 ,שטייטס :רעדליּפענ ַא ,דלאונ ַא !לעסינקַאנק ךימ ףֹור העג
 ,ןּכםא ,ונ; :רהיא ֹוצ ךיא נָאז !ןעטלַאהעגסיױא טינ רעדעיוו

 יקַאט ,ךיא גָאז ,ךיז ןעמ ףראדַאּב ? ןוהט ןעמ לָאז סָאװ ,ךיא גָאז

 .../ ןערָאװעג טנהעוועג זיא ,ךיא גָאז ,דיא ַא !? ןעּבעל סָאד ןעמענ

 וצ אמּתסמ ןָא ךָאד טּביױה ןוא ןעדנוצעגנָא אמתסמ ךָאד יז טרעוו

 ןיּב סָאד רָאנ .,ןענָאק ייז יװ ,ןעטלעש ןוא ןעּבָארנַאּב ,ןערעייפ

 ,םהיא ףיוא ןעוועג ךאּבענ זיא תונמחר ַא .לחומ ךיי ַא ךיא

 ; קילנמוא ַאזַא ,שטייטס .,םייח-ילעּב רעצ ַא ,םעניילק ן'פיוא

 הנעט ...! טינ רע ןוא ,ךעלּפענק עסייוו ןיא ןוהטנָא ךיז ןעלעוו עלַא
 !םדָאיארּפ !טזיּב ֹוד סָאװ רענייא הטוש, :םהיא טימ ךיא

 ? ןיירַא לָאז טלעוו עצנַאג יד זא ,ךיא גָאז ,אצמּת-יכיה ַא ןעד זיא'ס

 ,ךיוא םייה רעד ןיא ןעּביילּב ,ךיא גָאז ,ךָאד זומ רעצימע ,עלערַאנ

 סעּכ אלמ יז טרעוו ..,"וויזירּפ םוצ ,ךיא גָאז ,ייהעלע ? ןיינ יצ

 ,קיינמחרילעּב רענעש ַא, :דלַאװג א טימ רימ ףיוא ןָא טלַאפ ןוא
 טימ ןעטסיירט םהיא טסלָאז ,יז טנָאז ,ךיד טעּב רעוו יז טגָאז

 ןופ לָאז עמ ,יז טנָאז ,רעסעּב העז וד ? םירוּבד ענולק עכלעזַא

 -נוזַאב א ,יז טגָאז ,רערהעל ןעטכער ַא סיּפע ןענירק ןעגעווטענייז

 ....} עקיטַאמַארג ףיוא ,ןעשיסוד ַא ,ןערעד

 -לַאה ךיא לָאז סרערהעל ייווצ ןיוש 4 רעטרעוו טרעה רהיא =

 -ןיהַא ,רוציקּב !גרַאק ןיא דמלמ ןייא טימ רערהעל ןייא ;ןעט
 ,ליוו יז זַא םורָאװ .,ךיא טינ ,יז טָאה אמּתסמ טרהיפעגסיוא ,רעהַא

 ,..7 ץוריּת ַא סיּפע זיא
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 -וצ טָאה עמ ? ןעלהעצרעד ךייַא ךיא לָאז סָאװ ,םינּפּכ-לע
 ןייק הלילח טשינ ,ןיוש ןעשיסוד ַא ,רערהעל םעיינ ַא ןעמונעג
 -רַאפ ,עקיטַאמַארג םורָאװ .שממ יוג ַא יקַאט רָאנ ! עפ ,ןעשידיא
 ךָאד זיא סָאד -- ןירַא סַאלק עטשרע ןיא ,ךימ רהיא טהעטש
 עווקוב , !עקיטַאמַארג -- טייקגיניילק ַא ,ןיירח ןופ רעּברַאה
 סָאװ ,רערהעל ם'נופ ןעלהעצרעד ךייֵא לָאז ךיא ,אלימ !"יטַאי
 ךימ .ןעגָאזװצסױא ןויזּב ַא ראג זיא ,טקישעגוצ זנוא טָאה טָאג
 -עלַא ונוא טָאה רע ,רהָאי ענעטינשעגּפָא םהיא ןופ טַאהענ ןעּבָאה
 ןופ טעּפשעג ןוא טכַאלעג ,ךיילג עטָאלּב רעד טימ טכַאמעג ןעמ
 רעדנא ןייק ,רע לָאז ןענערּב ,טָאה רע ,5שמ5 .ןעגיוא יד ןיא זנוא
 םהיא טימ ןענרעל תעשּב ,ןעצַארקסיוא טנָאקעג טינ םהיא ךאז
 ,ןקָאנסַאשט ,טקָאנסַאשט ,קָאנסַאשט, ;לעּבָאנק יוװ ,עקיטַאמַארג
 טלָאװ ,יז טינ ןעוו ! ןעמענ םהיא לָאז חור רעד --- "?ןיָאקָאנסַאשט
 -ענסױרַא םהיא טלָאװ ןוא לעגרָאג ן'רַאפ ןעמונעגנָא םהיא ךוא
 ! עקיטַאמארג רענעש ןייז טימ רהָאי עצרַאוװש ידְלַא וצ ןעפראוו
 טעװ רע ? ןיא סָאװ ,יאדּכ ןעוועג גנידסלַא רעּבָא זיא ר הי א ייּב
 טלהָאס .טינ ואוו ןוא ?יטַאי, ַא ןעלעטש ףרַאד עמ ואוו ,ןעסיוו
 טשרע ןוא ,טעשטומעגנָא גונעג רעטניוו םעד םהיא טָאה עמ ,ךייֵא
 ןעמוקענ .הטיחש רעד וצ ןהעג טפרַאדַאּב רע טָאה תועובש םורָא
 טכארבעג ןוא ךיז טלעטשעג ןוא ןעגנַאגעג רע זיא ,תועובש ךָאנ
 .ףניפ ַא טימ רעיפ ַא רָאנ ,ייווצ ןייק טשינ ןיוש םײהַא ןעגָארט וצ
 ךיז טּפַאח ,טַאש .? בוט-לזמ ! בוט-לזמ -- הלודנ א ,החמש ַא
 ּוצ ,טַארוקַא טינ ךָאנ טסייוו עמ ! בוט-לזמ ן'טיס ױזַא טינ רָאנ
 רַאֿפ .טסונװַא םורַא ןעסיוו טשרע ןעמ טעװ סָאד ; ןיירַא זיא רע
 ? ןוחט ןעמ לָאז סָאװ רָאנ ! ייז טגערפ טהעג ? ךלַאּב טינ סָאװ
 | ...ןערָאװעג טנהעוועג זיא דיא א

 ;טינ טחור עניימ -- קוק ַא וחט ךיא ,טסונװַא ןעמוקעג
 ,רָאטקערד םוצ רָאטקעּפס ם'נופ ,רָאטקעּפס םוצ רָאטקערד ם'נופ
 -"ראפ ַא יװ ,רהיא וצ ךיא גָאז ,םורַא טגנייה וד טספיול סָאװ,
 ,טסייה סָאװ, ...?? ןינֹוּב וצ ןינומש ןופ ,ךיא גָאז ,זיומ עט'מס
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 ,טסייװ וד ?רעניה ןייק טינ טזיּב ?ףיול ךיא סָאװ  ,יז טגָאז
 ,ןערהָאי עניטנייה ּפִא ךיז טוהט סע סָאװ ,יז טגָאז ,טינ ,םינּפַא
 --- הוה ךֹּכ ...?4 ןעטנעצירּפ יד טימ סעיזַאנעמיג יד ןיא ,יז טגָאז
 ,סָאװ רַאפ ! ןײרַא טינ יקַאט ךָאד זיא רע ? סיוא ךיז טזָאל סָאװ
 רע .ןעפניפ ייווצ ןייק טינ סָאװ ,רַאפרעד ? ןעסיוו רהיא טליוו
 ,רשפא רע טלָאװ ,ןעפניפ ייווצ ןעּבָאה ,ייז ןעגָאז ,ןעוועג לָאז
 רעד ךייַא טלעפעג !רשפא -- ? טרעה רהיא .ןײרַא ,ייז ןעגָאז
 ןיִּב סָאד --- ר הי א ןופ טָאהעג ּבָאה ךיא סָאװ ,אלימ 4 "רשפא,
 ,םהיא ףיוא ןעווענ ךַאּבענ זיא תונמחר ַא .לחומ ךייא ךיא
 ףיוא טינ טרעה ןוא ןעשיק ןיא םינּפ ן'טימ טגיפ ;} םעניילק ן'םיוא
 ןעמענ טזומעג םהיא טָאה עמ זיּב ,טיירּב ױזַא ,גנַאל ױזַא .ןענייוו וצ
 עמ ןוא ,עיזאנעמיג רעד ןופ טנעדוטס ַא יקַאט ,רערהעל םעיינ ַא
 ,ןײרַא סַאלק רעטייווצ רעד ןיא ןיוש ןעטיירגוצ ןעמונעג םהיא טָאה
 : לעכעלעיּפש ןייק טינ זיא סאלק עטייווצ םורָאװ ,רחַא ןפואּב רָאג
 ,עקיטַאמַארג ןוא עקיטַאמעטַאמ ץוח ַא ,ןיוש ןעמ ףרַאד וצוצניהַא
 ןײלַא סייוו ךיא טימ ,עינַאסיּפָאטסישט טימ ,עיפַארגָאעג ךיוא
 ; ןעשָארג יירד ךייא טָאנ ,קירוצ ליוװ עמ זַא שטָאח !סָאװ טינ
 -ךעל ערעייז עֶלַא ןופ רערעוש ךס א זיא א"שרהמ לעקיטש ַא
 ? ןוהט ןעמ לָאז סָאװ רָאנ ,ךיוא רעגיד'לכש רשפא ןוא ,ןעסטכענ
 ...ןערָאװענ טנהעוועג זיא דיא ַא

 -םיוא : ןעקָארוא הרדס ַא ןעּביױהעגנָא ךיז טָאה סע ,רוציקב
 -רעביא ןוא טנעװַאדענּפָא ,ןעקָארוא יד --- הירפ ץנַאג ןענַאטשעג
 זיּב .ןעקָארוא -- גָאט ןעצנַאג ַא ,ןעקָארוא יד --- ןעסיּבעג
 -ענלעטינעמיא , :טענַאּבאראט רע יװ ןעמ טרעה טכַאניײּב טעּפש
 ןיא שזַא טצלירג סע --- ?ענלעטַאטישטיוװ-ענלעטישזַאלס ,ענלעטַאד
 א ךאבענ ןעמונעג, ?ןעפָאלש סָאװ ?ןעסע רעװ ! ןערעהיוא יד
 ,זיא'ס ! טשינמוא-טסיזמוא םהיא טעשטומ עמ ןוא ,ךיא גָאז ,שפנ
 הלילה טעװ ,ךיא גָאז ,דניק סָאד ,םייח-ילעּב רעצ ַא ,ךיא גָאז
 גוט סָאװ 7! גנוצ יד ,יז טנָאז ,ּפָא ךיז סייּב, 7! ןערעוו קנַארק
 ןוא הטיחש רעד וצ לָאמ ַא רעדעיװ ןעגנַאנעגקעװַא זיא רע ,ךייַא
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 רענעי ? ןעד סָאװ ! ןעפניפ עלָאג ןעגָארט ֹוצ טכַארּבעג טָאה רע
 טכַאד ,זיא !עירעּפמיא ַא ןערהָאּפסױא לָאז עמ ,ּפָאק ַא טָאה

 ןעגנַאהענסױרַא טָאה עמ ,ץיּפש םוצ ןעמוקעג ? ָאיֵא ?ונ ,ךיז

 ףיוא רעדניק ענעמונעגוצ עלַא ןופ ןעמענ יד עיזאנעמינ רעד ןיא

 ַא ,דלַאװג ַא !רעניימ ָאטינ -- קוק ַא טוהט עמ ,טנַאװ רעד

 יז טעװ טָא !!!ןעמניפ עֶלָאנ !החיצר אזַא ,שטייטס : יירשעג

 ,רוציקּב ,,.! ױזַא ןוא ױזַא יז יז טעװ טָא ,ןעפיול יז טעוו טָא ,ןהעג

 -עּבעג יז טָאה עמ זיּב ,גנַאל ױזַא --- ןעפָאלענ ןוא ןעגנַאנעג זיא יז

 יז טָאה עמ ,טסייה סָאד ,ּפָאק ַא ןעלוד ןערעהפיוא לָאז יז ,ןעט

 זַא ןוא .ןעּבירטעגכרוד ,הליחמ ,נידנעדער זנוא ןעשיווצ ,טושּפ

 ןעלַאפעגניירַא טלָאמעד טשרע יז זיא ,ןעּבירטעגכרוד יז טָאה עמ

 טנָאז ,שטייטס6 : םימשה בל רע דלַאװג ַא טימ ןיירַא בוטש ןיא

 ַא ,יז טנָאז ,ןייז טסלָאז וד ?וד טזיּב רעטָאפ ַא רַאפ סָאװ ,יז

 טסלָאװ ,סרעטָאפ ערעדנַא יו ױזַא ,רעמערַאוו ַא ,רעטָאפ רעיירטענ

 םוצ ,ערעדנַא יו ױזַא ,תובָא-תוכז ןענופעג ךיוא ,יז טגָאז ,וד

 ןיֵא ךייַא םלעפענ .,."! טפַאשטנעק ,סעיצקעטָארּפ ,רָאטקערד

 ן'פיוא גָארט ךיא סָאװ ,םינּפַא ,גרַאק ?  ענידיא ַא ןופ לַאפניַא

 ,ןעלסּכעװ יד טימ ,ךעלטיווק יד טימ ,םידירי יד טימ םינמז יד ּפָאק

 טסליװ וד יצ 4 תורצ ענירעּביא יד טימ ,ןעטסעטָארּפ יד טימ

 "עמיג ןייד רעּביא רעצעזנָא ןייֵא ןייז לָאז ךיא ,ךיא גָאז ,רשפא

 טא ,ךיא גָאז ,ןיוש רימ ןעניל סָאװ ,ןעסַאלק ענייד טימ עיזַאנ

 ַא יו רהעמ טינ ,רהיא טגָאז יו ,ךָאד זיא עמ םורָאװ .."! ? ָאדַא

 ...סיוא ןעמ טסיש ,לַאג ַא ךָאד טָאה שטנעמ רעכילטיא ןוא ,שטנעמ

 ,ליוו יז זַא םורָאװ ,ךיא טינ ,יז אמּתסמ טָאה טרהיפענסיוא רָאנ

 ..3 ץורית א םיּפע ןיא
 -ענ ּבָאה ךיא 4? ןעלהעצרעד ךיייַא ךיא לָאז סָאװ ,םינּפּכ-לע

 טצרַאוװשעג רימ ּבָאה ךיא ; טפַאשטנעק ,תובָא-תוכז ןעכוז ןעמונ

 ןוא ,הישק א טנערפ רעדעי םורָאװ ,תונויזּב ןעטילעג ,םינּפ סָאד

 ַא ,ןרהַא ּבר ,ייז ןענָאז ,ערה-ןיע ןייק ,טנעז רהיא .טכערענ זיא

 רעטונ רעכלעוו --- ,דיחידןּב ?עקיטש ןייא טָאה ןוא תיבה-לעּב ַא דיא
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 עמ ואוו ןעּפוטש םהיא טימ ךיז טלָאז רהיא ,ךייַא טגָארט רהָאֹי
 ןיימ ּבָאה ךיא זַא ,תוישעמ ייז ?העצרעד העג ,ונ ,.,"3 טינ ףרַאד

 ךיז טָאה סָאװ ,רהָאי גיצנַאװצ ןוא טרעדנוה זיּב ּבייוו ַא סנעגייא

 -עמיג ןוא עיזַאנעמינ :ןיירַא ּפָאק ןיא תענושמ ַא ןעמונעגניירַא
 רהיא יו ,ןיּב ךיא ,ךייַא ניוט סָאװ !עיזדַאנ-עמדינ ןוא עיזַאנ
 .סעקינלזמילש עסיורג יד ןופ טינ ךיוא ןיילַא ,ָאטִא ךימ טהעז

 ,נעװו לעקיטש ַא ןעטָארטענסיױא ףליה ס'טָאנ טימ רימ ּבָאה ךיא

 -ןודֶא םוצ ןענָאלשרעד ךימ ּבָאה ןוא ,ףרַאדַאּב עמ ואוו ןיהַא ךיילג
 ּבָאה ןוא ,סע טסייה רָאטקערד םוצ ,ןירַא טעניּבַאק ןיא ךדקפּב
 ךיא -- יֹוזַא ןוא ױזַא ,ן'הנעט'נייֵא םהיא טימ טצעזעגקעווַא ךימ

 ןעקיּפ גנוצ יד ,ליוו ךיא זַא ,ץירּפ ַא טימ ןעדער ,םשח ךורּב ,ןָאק

 רע טגערפ -- ?? ָאנדָאנוא םַאװ ָאטשט , .טינ רימ ןעמ ףרַאדַאּב

 ;רעהיוא ן'םיוא ליטש םהיא ךיא נָאז .ןעציז ךימ טעּב ןוא ךימ

 ,עיטַאנָאּב ענ ידויל ,ךיא גָאז ,ימ ,ךיא גָאז ,רָאטקערד ןידָאּפסָאג,
 יא עינַאיֵאטסָאס עקנעלַאמ ,ךיא גָאז ,טסעי ,ךיא גָאז ,סַאנ וא ָאנ
 ,ךיא גָאז ,ערָאטַאק ,קישטלַאמ ענלעטַאשטעמַאז ,יעשָארַאח ןידָא

 -עשז ַאיָאמ ָאנ ;ושטָאח ,ךיא גָאז ,ַאי יא ; ַאסטישטוא טעשטָאח
 ַא ךָאנ רימ וצ רע טכַאמ ..,"! טעשטָאח ן עש ט ַא ,ךיא גָאז ,ַאנ
 לָאמ ַא ךָאנ םהיא וצ ךיא גָאז ?? ָאנדָאגוא םַאו ָאטשט, :לָאמ
 ,ךיא גָאז ,וינוצירּפ, :רעטנעהענ ךָאנ םהיא וצ וצ ךימ קור ןוא

 ,טסעי ,ךיא גָאז ,סָאנ וא ָאנ ,עיטַאנָאּב ענ ידויל ,ךיא גָאז ,ימ
 -ַאשטעמַאז ,יעשָארַאח ןידִא יא עינַאיַאטסָאס עקנעלַאמ ,ךיא גָאז
 יא ;ַאסטישטוא טעשטָאח ,ךיא גָאז ,ערָאטַאק ,קישטלַאמ ענלעט

 ןעש ט א ,ךיא גָאז ,אנעשז ַאיִאמ ָאנ ;ושטָאח ,ךיא גָאז ,אי
 "רַאמ ךימ לָאז רע ,"ןעשטָא , םעד םהיא שטעווק ןוא ..."! טעשטָאח
 טינ ךיז רע טסיוטש ,ּפָאק רעשייוג ַא רעּבָא סע ךָאד זיא ...ןהעטש

 -ָאטשט קאט , :סעּכ טימ ןיוש רימ וצ טכַאמ ןוא ,ןיימ ךיא סָאוװ |
 ןיא טנאה יד ןײירַא געל ןוא ךיא הענ 71 ?ָאנדָאנוא םַאו עשז
 וצ ךַאמ ןוא עקנילָאװַאּפ סיורא-םענ ןוא עקנילָאװַאּפ ענעשעק
 נָאז ,ימ ,רָאטקערד ןידָאּפסָאג ,עיטיניווזיא, ;  עקנילָאװַאּפ םהיא
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 נָאז ,עקנעלַאמ טסעי ,ךיא גָאז ,סָאנ וא ָאנ ,עיטַאנָאּב ענ ידויל ,ךיא
 ,קישטלַאמ ענלעטַאשטעמַאז ,יעשָארַאח ןידָא יא עינַאיִאטסָאס ,ךיא

 ; ושטָאח ,ךיא גָאז ,ַאי יא ; אסטישטוא טעשטָאה ,ךיא גָאז ,ערָאטַאק

 שטעווק ןא "!טעשטָאה ןעשטָא ,ךיא גָאז ,אנעשז איָאמ ָאנ

 ..ןירַא םהיא קֹור ןוא םענ ןוא ,רעקרַאטש ךָאנ "ןעשטָא  םעד
 טהעג ןוא ,ןיימ ךיא סָאװ ןענַאטשרַאפ טָאה רע !ַאי --- רֹוציִקּב

 ךיא ױזַא יו ,סיוא ךימ טגערפ ןוא עלעכיב ַא סױרַא-טמענ ןוא

 סַאלק רעסָאװ ןיא ןוא ,רעניימ ןהוז רעד טסייח ױזַא יו ןוא ,סייה

 עשז ױזַא טָא :רימ ךיא רהעלק ...? ןיירַא לָאז רע ,ךיא לי
 ןרהא ,ץּכ ךיא סייה ןעסייה זַא ,רָאלק םהיא ךַאמ ךיא ןוא 7! דער

 פיוו ,ןירַא ןוא ,סע טסייה עקשַָאמ ,השמ טסייה רעניימ ןוא ,ץּכ

 -יװ :רימ וצ ןָא ךיז רע טפור ,סַאלק עטירד ןיא רע לָאז ,ךיא
 טסייה עקשַאמ ,השמ טסייה ןהוז ןיימ ןוא ץּכ סייה ךיא זַא דלַאּב

 ,ןעגנערּב םהיא ךיא לָאז ,סַאלק עטירד ןיא ןײרַא ליוו ןוא ,סע

 סיוועג טלָאמעד רע טעוו ,רָאװנַאי ןיא ןערהיפ וצ ,רע טגָאז

 ,םינּפַא ! םירוּבד ערעדנַא רָאנ ןיוש 4 טהעטשרַאפ רהיא .ןיירַא

 טינ סָאװ ,רָאנ זיא ןורסח רעד ...? ןעמ טרהָאפ ,טרימש עמ זַא
 ןעמ ףרַאד ,ןעטרַאװ טסייה עמ ? ןוהט ןעמ לָאז סָאװ רָאנ .דלַאּב
 ..ןערָאװענ טנהעוועג זיא דיא ַא .,ןעטרַאװ

 -עפיול ַא ,םַארערַאט א לָאמ ַא רעדעיוו --- רַאװנַאי ןעמוקענ
 טעװַאס ַא ,הפיסא ןייַא ןייז ףרַאד ןענרָאמ-טנייה ,רעהַא ,ןיהַא שינ
 -קערד רעד ןעטרָאד ןעּביולקפיונוצ ךיז ןעלעו סע .סָאד טסייה
 ,עיזַאנעמיג רעד ןופ סרערהעל עלַא טימ רָאטקעּפס ן'טימ רָאט
 ןעמ טעװ ,סָאד טסייה טעווָאס ן'כָאנ ,הפיסא רעד ךָאנ טשרע ןוא
 -רַא רעטכער רעד וצ ןעמוקענ ןיינ יצ ,ןײרַא זיא רע יצ ,ןעסיוו
 ,סעמערַאװ ןייק ָאטינ ; םייה רעד ןיא ָאטינ זיא עניימ --- טייּב
 ןיא יז ? ץיגרע יז זיא ואוו .טינרָאנ ָאטינ .רַאװָאמַאס ןייק ָאטינ
 יי ּב רָאנ ,עיזאנעמינ ןי א טינ ,טסייה סָאד .יז זיא עיזַאנעמיג ןיא
 טסָארפ ן'פיוא ןעסיורד ןיא םורא ךיז טהערד ;עיזַאנעמיג רעד
 רעד ןופ ןהעגעצ ךיז טעװ עמ זיּב ,טרַאװ ןוא ןָא חירפ ץנַאנ ןופ



 188 עיזָאנעמוג

 -ַאז ַא ,טנערּב טסָארפ רעד ..,סָאד טסייה טעווָאס ם'נופ ,הפיסא

 ןיא םורַא ךיז טהערד יז ןוא -- טלעװ יד טרהעק'ס ,עכורעוו

 טכַאד !השעמ ענעש ַא .טרַאװ ןוא עיזַאנעמינ רעד ייּב ןעסיורד

 אמּתסמ ןיא ,וצ-טנָאז עמ רלַאּביװ זַא ,טונ ץנַאנ טסייוו וד ,רימ

 ַא טימ טדער טהעג רָאנ ?טהעטשרַאפ רהיא - ...טרפּבו ,נילייה

 .טראװ יז ,ייוצ טראוו יז ,העש א טראוו יז ,רוציקב ! ענידיא

 ןעננאנעצ גנַאל ןיוש ךיז ןענעז רעדניק עֶלַא ;רעיפ טראװ יז ,יירד

 ,ךייא גיוט סָאװ .ךָאנ טרַאװ יז ןוא ,עיזַאנעמיג רעד ןופ םייחא

 -רעד טראפ ךיז טָאה יז זיּב ,טראװעג גנַאל ױזַא רעּבָא טָאה יז

 ןעטרָאד ןופ סױרַא-טהעג סע ןוא ריהֵט יד ךיז טנעפע סע :טרַאװ

 טוהט ןוא רערחעל םוצ וצ יז טננירּפש .סרערהעל יד ןופ רענייא

 טזָאלענסיױא ךיז טָאה סָאװ טימ ,טינ רע טסייוו יצ ,ּפַאח ַא םהיא

 לָאז סָאװ רַאפ :רע טגָאז ? סָאד טסייה טעווָאס רעד ,הפיסא יד

 םורַא ןוא םורַא ןעמונענוצ ,רע טנָאז ,טָאה עמ ? ןעסיוו טינ רע

 ייוצ ןוא עכילטסירּכ גיצכַא-ןוא-יירד ,רעדניק גיצכַא-ןוא-ףניפ

 -לעסּפעש ַא םענייא :רע טנָאז ?ןעמעוו :;יז טנערפ ,,עשידיא

 לייפ --- עניימ ,ץּכ ןעמָאנ םעד טרעהרעד ,ץּכ םענייא ןוא ןהָאז

 -לזמ , :הלודג ַא טימ ןײרַא פוטש ןיא ןיירַא-טלַאפ ,ןעניוּב ן'סיוא

 -עגוצ !ריד קנַאד ךיא ! םלוע ?לש ונוּבר ,ריד קנַאד ךיא ! בוט

 -ערט רהיא ןעהעטש השעמ תעשּב ןוא .,,,"! ןעמונעגוצ ! ןעמונ

 האנה ךיוא יאדוא טוהט ,ךיז טהעטשרַאפ ,רימ .ןעגיוא יד ןיא ןער

 ןיִּב ףיורעד ; ביוחמ טינ ךיא ןיּב ןעצנַאט ןחעג רָאנ ,השעמ יד
 ,סיורא-העז ךיא, ...הבקנ ןייק טינ ,ליּבסנַאמ ַא סיּפע ךָאד ךיא

 "? טגעלעגנָא סָאוװ-ניצניוװ סָאד זיא ריד ייּב זַא ,רימ וצ יז טכַאמ
 ,ױזַאי ??טשּפ םעד ױזַא ריד וד טסנערעל ,ךיא גָאז ,ןענַאװ ןופ ,

 ,יז טנָאז ,טסלָאז וד .ךאלמ רעטלַאק ַא טזיּב וד םורָאװ ,יז טגָאז
 טינ ױזַא וד טסלָאװ ,טלעּפַאצ ךַאּבענ דניק סָאד ױזַא יוװ ,ןעפיוו

 -ַאֹב םהיא ןעפָאלענ ,יז טגָאז ,גנַאפ ןיוש טסלָאװ וד .ןעסעזעג
 ,עלעצנער ַא ןוא עלעטיח ַא ןוא ,יז טגָאז ,לערידנומ ַא ןעלעטש
 סָאװ,, ."טניירפ עטוג רַאפ הדועס ַא ,יז טנָאז ,ןעכַאמ ןוא ,יז טנָאז
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 "רב ַא זיא'ס ,ךיא גָאז ,ןענירד ןעטימ ןיא הדועפ ַא םיצולּפ סיּפע
 ,גיהור ץנַאג רהיא וצ ךיא ךַאמ יױזַא "4? ָאמ-סנק ַא יצ ? הוצמ

 טרעוו ...הבקנ ןייק טינ ,ליּבסנַאמ א סיּפע ךָאד ןיּב ךיא םורָאװ

 טרעה יז זַא בייוו ַא ןוא ! ןעדער וצ ףיוא רָאנ טרעה ןוא זנורּב יז

 ,ןעטלָאשעג יו רעגרע לָאמ טנעזיוט ךָאד זיא ,ןעדער וצ ףיוא

 ,ןעשטנעמ ַא ןופ לוק ַא שטָאח ןעמ טרעה ,טלעש יז זַא םורָאװ

 טלָאז סָאװ ,רוציקּב ...!טנַאװ רעד וצ דער העג --- ױזַא ןוא

 .ךיא טינ ,טרהיפענסיוא יז טָאה אמתסמס ?ןערעלק ָאד רהיא
 ... ץוריּת ַא סיּפע זיא ,ליוװ יז זַא םורָאוװו

 ןעפורעגפיונוצ טָאה עמ ,הדועס ַא טכאמענ טָאה עמ ,םינּפּכ-לע

 ּפָאק ןופ ןָאהטעגנָא ןעמ טָאה םעניימ ןוא ,טניירפ עטוג ןוא טניירפ

 ַא ,ךעלּפענק עסייוו טימ םענעש ַא רהעז רידנומ ַא ,סיפ יד זיּב

 ןָא ..!רָאטַאנרעּבנ ַא -- עקצַאצ ַא טנערָאפ ןופ ןוא עלעטיה

 הוצמ ַא טאהעג תמאּב ןעמ טָאה ,סע טסייה םעניילק ם'נָא ,םהיא

 .ןעועג היחס שממ ,המשנ עיינ ַא טצעזעגניירַא תמאּב ,ךַאּבענ

 םלוע רעד ! זומּת םוא ןוז יד יו ,ךייַא ךיא גָאז ,טניישעג טָאה רע

 -נוזעג ןענרעל לָאז רע, :טעװעשניוװעג ,םייחל ןעקנורטעג טָאה
 ןהעגנ לָאז ןוא ,עיזַאנעמיג יד טייחרעטנוזעג ןעגידנע ןוא טייהרעט

 ;גיטיונ ױזַא טינ אקוד ןזיא סָאד ,ךיא נָאז ,טע , ..."ןהעג ןוא

 רָאנ רימ רע זָאל .ךיוא םעד ןהָא ,ךיא גָאז ,ןהענַאב ךיז טעוו עמ

 ךַאמ ,ךיא גָאז ,עיזַאנעמינ ןעסַאלק עבילטע עטשרע יד ןהענכרוד

 טפור .."ףליה ס'טָאג טימ ,םשה הצרי םא ,הנותח םהיא ךיא

 רימ ףיוא השעמ תעשּב טקוק ןוא עלעכיימש ַא טימ עניימ ןָא ךיז

 ַא ,הליחמ ,יז טנָאז ,טָאה רע זַא ,םהיא טגָאז :;ןעניוא טימ

 .."טינש ןעטלַא ן'טימ ,יז טנָאז ,ךָאנ טהענ רע : תועט ןעסיורג

 רעד סָאװ ,תוכרּב יד ןעּבָאה ,ךיא נָאז ,לָאז ךיא זַא ,רהיא טנָאז,

 .."טינש םעיינ ם'נופ רעסעּב ןעוועג ,ךיא נָאז ,זיא טינש רעטלא

  "'.ןייז ?חומ רימ רע זָאל ,זיא רע זַא ,םהיא טנָאז, :יז טנָאז

 ,ןרהא ּבר ,ייז ןענָאז ,יואה :רעטכעלענ ַא םלוע ןעשיווצ טרעוו

 ןיק טינ ,קאזָאק א !ערה-יע ןייק ,ביוו א רהיא טָאה
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 ,ןייו ךעלזעלג וצ ןעמונעג םלוע רעד טָאה ךּכ ךותּב ..."! ּבייוו
 ,גידעּבעל ,רע טגָאז יו ,ןערָאװעג ןעמ זיא ,ןָאהטעג קעל א טוג
 ;ןפוא רעדנַא ןייֵא ףיוא ראג ?ע'דוקר ַא טּפַאחעג טָאה עמ ןוא

 םעניילק םעד ןוא ,ןירַא ןהָאק ןיא ןעדייּב ןעמונעג זנוא טָאה עמ

 ,טינ השעמ ןייק רָאנ טעּפעהענ טָאה עמ ןוא ,ןעטימ ןיא ךיוא

 קעװַא רימ ןענעז הירפ רעד ןיא .,ןײרַא גָאט ןעסייוו ן'זיּב יקַאט

 ,הירפ אמתסמ ךָאנ זיא ,וצוצניהַא ןעמוקעג ,וצוצניהַא םהיא טימ

 רענענושמ ןייק ,רע טגָאז יו ,ָאטינ ,רעיוט ןוא ריט ןעסָאלשענוצ

 ןעסיורד ןיא ךיז ןענַאטשעגנָא .?הוש רעשרעּבייו רעד ןיא טנוה

 טושּפ ךיז רימ ןעּבָאה ,טסָארפ ן'פיוא ךיז ןעריורפעגנָא טוג ןוא

 טָאה עמ ןוא ריט יד טנעפעעג זנוא טָאה עמ זַא ,ןעוועג היחמ

 -יוהעגנָא ןעּבָאה ךיג .גינעווניא טזָאלעגננײרַא ,םשה ךורּב ,זנוא

 ףיוא ךעלצנער יד טימ גרַאװניילק הרבח יד ךיז ןעמוקפיונוצ ןעּב

 ,יירעדערעג ַא ,לעמוט ַא ,םערַאיל א ןערָאװעג זיא'ס .סעציילּפ יד

 וצ-:טמוק ךּכ ךותּב !דירי ַא -- אהדוח א טימ ,יירעכאל ַא טימ

 רעד ןופ רערהעל ַא ,ּפענק ענעדלָאג טימ רענייא סיּפע זנוא וצ

 ,טנעה יד ןיא רעיּפַאּפ ןעניוּב ַא טימ ןוא ,סיוא טזייוו עיזַאנעמיג

 ףיוא םהיא ךיא זייוו 4 ךיא ףרַאד סָאװ : נערפ ַא ךימ טוהט ןוא

 ,רדה ןיא ןערהיפ וצ טכַארּבעג םהיא ךיא ּבָאה סָאד זַא ,םעניימ

 ? סַאלק עכלעוו ןיא :ךימ רע טגערפ .סָאד טסייה עיזַאנעמיג ןיא

 ןעמונעגוצ ,ךיא גָאז ,גנַאל טינ טשרע ;עטירד ןיא :ךיא גָאז

 :ךיא גָאז ?ררענייז ןעמָאנ רעד זיא יוזַא יו :ךימ רע טנערפ

 עקשַאמ : רע טנָאז ,ץַאק עקשַאמ --- טסייה סָאד ,ץַאק השמ ,ץיַאק

 ;סַאלק רעטירד ןיא ָאטינ םהיא ייּב ןיא ץַאק עקשַאמ ?ץַאק

 ,עקשָאמ ןייק טינ רעּבָא ,ץַאק ַא םהיא ייּב ,רע טגָאז ,ןַאהרַאפ

 עינ ַא ,עקשַאמ 4 ךודרָאמ יִאקַאק , :ךיא גָאז ..,ץַאק ךודרָאמ רָאנ

 רימ טעשטיט ןוא ,"ךודרָאמ, :רימ וצ רע טכַאס "! ךודרָאמ

 רע ןוא !עקשַאמ :םהיא ךיא ,ןירַא םינּפ ןיא רעיּפַאּפ סָאד

 רימ ,עקשַאמ-ךודרָאמ ,ךודרָאמ-עקשַאמ ,רוציקּב !ךודרָאמ :רימ

 ןענעז רימ זיּב ,טכודרָאמעג ןוא טעקשַאמעג גנאל ױזַא ךיז ןעּבָאה
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 ןייז טלָאזעג טָאה עס סָאװ : השעמ ענעש א ןערָאװעג ערהָאװעג
 תועט ? הנותח א טהעטשראפ רהיא ,םענעי ןעוועג זיא ,םעניימ
 -- !ָאי -- ץאק א םענייא ןעמונעגוצ יקַאט טָאה עמ ,..רתומ יֹוג
 -רַאפ ,ןַאהרַאפ .ןערעזנוא טשינ ,ןערעדנַא ןייַא ,תועט יּפ"לע ,רָאנ
 ...| טדָאטש ןיא זנוא ייּב ץעק ייווצ ,ךימ רהיא טהעטש

 ןעהעז טפרַאדַאּב טָאה רהיא ? ןענָאז ךייֵא ךיא לָאז סָאװ
 ,ןעסייהעג םהיא טָאה עמ תעשּב ,םעניימ ןופ םייח-ילעּב רעצ סָאד
 -ַאֹּב םוצ הלּכ ַא ! עלעטיה ם'נופ עקצַאצ יד ןעמענּפָארַא ,הליחמ
 פעיפיוו ,ןעסיגרַאפ טינ ןערערט לעיפ ױזַא םיוועג ףרַאדַאּב סנעקעד
 טינ םהיא בָאה ךיא סָאװ ! ןעסָאנעגסױא גָאט םענעי טָאה רעניימ
 נָאז ,וד טסהעז , ! ןעזייּב טימ טינ ,ןעטוג םימ טינ -- ןעטעּבעג
 ּבָאה ?הנותח ַא רַאפ טייּברַאעגנָא טסָאה וד סָאװ ,רהיא וצ ךיא
 טהיא רַאפ ןיא עיזאנעמיג ןייד זַא ,טנָאזעג טינ ,ךיא גָאז ,ריד ךיא
 נָאז ,שטָאה זנוא לָאז סע ,ךיא גָאז ,ןעפלעה לָאז טָאג ? הטיחש ַא
 -סיוא טינ ,ךיא גָאז ,הלילח סָאד לָאז רע ,טַאלג ןעפולּפָא ,ךיא
 ייז זַא ,ןעקנערק ,יז טגָאז ,םיאנוש עניימ ןעזָאל , ..." ןעקנערק
 רע זיא ! עיזַאנעמיג ןיא ןירַא זומ ,יז טגָאז ,דניק ןיימ .ןעליוו
 ,םש הצרי םא ירא רע טעװ ,רעטציא ,יז טנָאז ,ןײרַא טינ
 רע טעװ ,ָא ד ,יז טגָאז ,ןיירא טינ רע זיא ;רהָאיארעּביא
 ,ןעדייס ,רע זומ ןײירַא -- טדָאטש .רעדנַא ןייֵא ןיא ןיירַא
 ךימ טעוו דרע יד ןוא גיוא ןייַא ןעכַאמוצ הלילח לע ךיא ,יז טגָאז
 טָאה ,רהיא טניימ ,רעוו ןוא ?  םירוּבד טכרָאה רהיא --- "! ןעקעדוצ
 ,ליוו יז זַא --- ןערַאנ טינ ךיז רימָאל 4 יז יצ ,ךיא --- טרהיפעגסיוא
 ... ץוריּת ַא סיּפע זיא

 .ןייז ךיראמ טינ ךס ןייק ןיוש ךייא פעוו ךיא ,םינּפּכ-לע
 ןעווענסיוא ,םהיא טימ טעקצעהעגנָא לעסיּב ַא סָאד ךימ ּבָאה ךיא
 ,טרָאטש א ץיגרע ואוו ,קע ןייַא םָאה טלעוו יד ואוו םהיא טימ
 ,טלעטשעג ךיז ,ןעוועג רימ ןענעז טרָאד --- עיזאנעמינ ַא ץיגרע ואוו
 ,ןעטלאהעגסיוא טונ אקוד ןוא ,ןעטלַאהעגסיוא אקוד ןוא ,ןעטלַאהעג
 "נעצירפ יד רעּביא ץלַא ?סָאװ רַאפ .ןײרַא טינ אקוד ןוא
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 ןײלַא טלָאמעד ךימ ּבָאה ךיא ,ןעפיולנ רימ טנעמ רחיא ! ןעט
 סָאד ןיא סָאװ ?סָאװ !הטוש, : םענענושמ ַא יװ ,טקוקעגנָא
 -עדנַא רעד ןיא טדָאטש ןייא ןופ םורַא טסחילפ וד סָאװ ,ןעהילפ
 ,ונ ?ןעּבָאה סָאד וד טספרַאדַאּב רהָאי עטוג עכלעוו וצ ? רער
 ,ןיינ ??ןייז טלָאמעד טעװ סָאװ ,ןײרַא ןיוש טעװ רע זַא ןוא
 זיא'ס ! ךַאז עסיורג ַא זיא ןוחצנ -- טליוו רהיא סָאװ ךייַא םגָאז
 רהיא טהעטשרַאפ ,תונשקע ןימ ַא ןיא ןיירַא ןיילַא רימ ייּב ןיוש
 רימ טָאה ןוא טאהעג תונמחר טָאה רעטשרעּביוא רעד ןוא ,ךימ
 ,"עקסעשטרעמָאק, ַא ,עכלעזַא עיזַאנעמיג ַא ןעלוּפ ןיא טקישעגוצ
 ,פידבהל ,טסירּכ ןעכילטיא ףיוא וצ ןעמ טמענ וצוצניהַא סָאװ
 טנעצירּפ גיצפופ יו סיורג ױזַא סיוא טכַאמ עס ,ןעדיא ַא םענייא
 דניק ןייז זַא ,ליוװ .סָאװ ,דיא רעדעי ? ןעד סָאװ רָאנ .סע טסייה
 רע גיוא זיא ,טסירּכ ןייז טימ ןהענ וצ ןעמוק רע זומ ,ןיירַא לָאז
 רַאפ ןײרַא-טנָארט עמ ןוא ,סָאד טסייה טסירּכ רעד ,סיוא טלַאה
 טלָאמעד ןיא ,סָאד טסייה עינעשטואָאװַארּפ ,סרעגנילק יד םהיא
 ןעמ טָאה לעקעּפ ןייא טָאטשנָא ...גנונעּפָאה לעקיטש ַא ןַאהרַאפ
 -ענ ?טהעטשרַאפ רהיא  .ייווצ ,סָאד טסייה ,ךיז ףיוא טלָאמעד
 ךָאנ רימ ףרַאדַאּב ,םעניימ ףיוא חמ רעד רימ טנעקירט עס גונ
 סיוא טינ טלַאה רעמָאט םורָאװ ,ס'מענעי ףיוא ּפָאק רעד ןערַאד
 רעדייא .הוה ךּכ - ...דרע רעד ןיא בקעי טלָאמעד זיא ,ושע הלילח
 ַאװַאילַאח ,רעטסוש א םענייא ,טסירּכ םעד ןעגירקעג ּבָאה ךיא
 ,ףוס םוצ .םערעוו ענירג טימ ןעמוקעגנָא רימ זיא ,רע טסייה
 ןיימ זַא ,רהיא טניימ ,?עיּפש ןעטכער םעד וצ ןעמוקעג זיא'ס
 אקוד ןוא ? חרוק יו ױזַא ,המדא רעד ןיא ןירַא טינ זיא רעטסוש
 -עג ךיז טָאה רעניימ ,ךייַא גיט סָאװ ! ?עשזַאּב ןַאקַאז , ףיוא
 -ַאֹּב ןָאקַאז , ןע'רזח םהיא טימ ןעצעזקעװַא ומצעבו ודובכּב טזומ
 פ "עשזַאּב ןָאקַאז, וצ רעניימ טמוק יו : אישק יד ,יַא ..."עשז
 עמ ,ּפָאק ַא טָאה רענעי זַא םורָאװ ,ןענערפ טינ רהיא טלָאז סָאד
 ,רוציקב ...!ךייש טינ ךָאד זיא ,עירעּפמיא ַא ןערהָאפסױא לָאז
 ןענעז ייז -- עכילקילג יד ,העש עטוג יד ןעפלָאהעג טָאה טָאג
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 -נירַא םוצ ןעמוקענ ? גיטרַאפ ןיוש רהיא טנעז ,ןײרַא עדייּב

 ןיימ --- עיצנַאטיװק ַא ןעמענסיורא ,ןיירַא רעכיּב יד ןיא ןעביירש

 זַא ,לרע רעד ,טינ ליוו רע ? השעמ יד זיא סָאװ ! ָאטינ זיא יונ

 םענ שטָאח ,םידוהי לעיפ ױזַא ןעשיווצ ןעניפעג ךיז לָאז ןהוז ןייז

 עלַא זַא ,םהיא סע טצונ סָאװ וצ :טנָאז רע ! קנערק ַא םהיא בעג

 דןאוו ןירַא ןָאק רע ןוא ןעפָא יַאסדיװײַאס םהיא רַאפ ןענעז ןעריט

 "םוא ןיא רע זַא ,רשפא םהיא טגָאז טהעג ןוא ??יוװ רע ןיח

 "? אװַאילָאח ינַאּפ ,וד טסליוו ,ךיא גָאז ,עשז סָאװ, !טכערעג

 עטוג ,ןעשטנעמ ,רעהַאךןיהַא ,רוציקּב ."טשינרָאג, :רע טנָאז

 ַא טכַאמעג ,ריטקַארט ַא ןיא םהיא טימ קעװַא זיא עמ --- רעדירּב

 ןעהעז טּבעלרעד ּבָאה'כ רעדייא --- יירד ןוא ייווצ ןוא ענייא ,הסוּכ

 יסױרַא ןעגיוא יד רימ ןענעז ,ןירַא זיא רע זַא ,?עטיווק עטוג סָאד

 הכרב ַא טכַאמעג ּבָאה'כ ,ךרּבתי םשה ןעקנַאד ןוא ,ןעכָארקעג

 ,?ינרטּפש ךורּב

 ? רעטייוו ןיוש זיא סָאװ ! הרצ עיינ ַא -- םייחַא ןעמוקעג

 "נייא ןייֵא ,שטייטס :טכַארטַאּב ןוא טגעלעגרעּביא ךיז טָאה עניימ

 ןוא ,ןעטרָאד ןייז רע טעוװ ,ּפָאק ןיא ניוא ןייא ,רעניצנייאנוא

 רהיא ,יז טגָאז ,רהיא ניוט סָאװ וצ ,ױזַא דלַאּביװ ?ָאד -- רימ

 וצ יז טגָאז ?? לשמל ,וד טסליוו ,ךיא גָאז ,עשז סָאװ, ?טלעוו

 ?ליוו ךיא סָאװ ,טינ טסייוו וד ? ןעלעוו ךיא לָאז סָאװ, :רימ

 -- ??ּבוטש יד ןוא ?ונ; ."םהיא טימ ןייז ,יז טנָאז ,ליוו ךיא

 סיּפע רהיא טָאה ...?בוטש ַא זיא ,יז טגָאז ,בוטש יד, .,ךיא גָאז

 ןיא ןוא טצעזעגפיוא ךיז טָאה יז ,ךייַא גיוט סָאװ ? רהיא וצ

 -ייא ןעּבילּבעג ןיּב ךיא ןוא ,וצוצניחַא םהיא טימ ןערהָאפעגקעװַא

 -- ּבֹוטש ַא ךייַא טלהָאמ .ּבוטש רעצנַאג רעד רעּביא ןיילַא רענ

 סיוא ןערָאװעג זיא ןעּבעל סָאד ! םיאנוש עניימ ףיוא רהֶאי אזַא

 זיא גנידסלַא .טפעשעג סיוא ןערָאװעג זיא טפעשענ סָאד ,ןעּבעל

 ןעּביירש ןייא ןיא ןעטלַאהעג ןעּבָאה רימ ןוא ,הצרָא ןעגנַאנעג

 ךעלווירּב ;ּפָא רימ טּביירש יז ,רהיא וצ ּביירש ךיא ; ךעלווירּב

 ילעּבל םולש , ..."הרקיה יתגוזל םולש , : רעהַא ךעלווירּב ,ןיהַא
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 ןייז טעװ סָאװ ,רהיא ךיא ּביירש ,ןעליוו סעטָאנ ןיא, ,.."רקיה
 ַא ןהֶא !שטנעמ א יװ רהעמ טינ ךָאד זיא עמ 4 תילכּת רעד
 -עג רימ טָאה סע ,רוציקב ..,"טגָאזעג סנייטשמ ,עט' תיּבהילעּב
 אמתסמ טרהיפעגסיוא .יינש רענירהָאיַארַאפ רעד יװ ,ןעפלָאה
 ...? ץוריּת ַא סיּפע זיא ,ליוװו יז זַא םורָאװ .ךיא םינ ,יז טָאה

 ךימ ּבָאה ךיא .השעמ יד ןיוש ךייַא גידנע ךיא ,םינּפּכ-לע
 -עגסיוא ,טפעשעג ם'נופ 5ת ַא טכַאמעג ,טעמָאלעצ ,ןעבָארּבעצ
 ,טלעקעּפעגרעּביא ךימ ּבָאה ןוא ,ןערָאװעג לדה-לידּב ,טפיוקרַאפ
 -מורַא ןעּביֹוהעגנָא ,ייז וצ ,ןיהַא ןעמוקעג .,ייז וצ ,ןיהַא ,הליחמ
 ,ןעקעמשסיוא ,ןעקעמש ,טלעוו רעד ןיא ךיא ןיּב ןאוו ,ךיז ןעקוק
 פעקיטש ַא ףױא ןענַאלשענפיױרַא ךימ בָאה ךיא תורצ טימ םיוק
 ןליפא ,רחוס ַא םענייא טימ תומּתוש לעקיטש ַא טכַאמעג ,ךרד
 -עשראוו א ,תיּבה-לעּבכ רענייפ ַא ,שטנעמ רעשיטייל ץנַאג ַא ױזַא
 ןיא רָאנ ;?הוש ןיא יאּבג ?עקיטש ַא ןוא ,סיקוועלַאנ יד ןופ רעוו
 רעיש ךימ --- בנג-ענעשעק ַא ,רעלדניווש ַא ,רעהערד ַא ןיירַא ךוּת
 רעד יו ,אמתסמ ןיוש רהיא טהעטשרַאפ ! טכַאמעג ךילקילגמוא

 םוק ךיא ,לייוורעד ? דרע רעד ןיא ןעוועג טלָאמעד רימ זיא ּפָאק
 ,ענדָאמ סיּפע ןענעקַא רימ טהעג רעניימ ,,םיהַא לָאמנייא ןהעג וצ
 ףךיא ךַאמ .לעטיה ן'פיוא עקצַאצ ַא ןהִא ןוא םינּפ ן'פיוא ךילטיור
 "? ענייד עקצַאצ יד ץיגרע זיא ואוו ,?'השמ ,רָאנ רעה, : םהיא וצ
 סָאד, :ךיא נָאז ..? עקצַאצ רעסָאװ, :רימ וצ רע טכַאמ
 סָאד :ךיא גָאז ..?לעּפענק רעסָאװ, :רע טגָאז ,??עּפענק
 ַא טפיוקעג בוט-םוי ףױא טשרע ;?עטיה ן'פיוא סָאװ ,לעּפענק
 יו רעטיור ךָאנ רע טרעוו ..,"! עקצַאצ רעיינ ַא טימ לעטיה יינ
 סָאװ, : ךיא גָאז ..."ןעמונענּפָארַא, : רימ וצ טכַאמ ןוא רעהירפ
 : ךיא גָאז ..."יירפ ןיּב ךיא, :רע טגָאז ?7 ןעמונענּפָארַא טסייה
 ע 5 א ןענעז רימ, :רע טגָאז ?? יירפ טזיּב וד טסייה סָאװ,
 טגָאז "7? יירפ ע א טנעז רהיא טסייה סָאװ, :  ךיא נָאז ..."יירפ
 רהיא טסייה סָאװ, :ךיא נָאז .."טינ ןיוש ןעהענ רימ , :רע
 , ,תחַא"די טכַאמענ ןעּבָאה ריס; :רע טגָאז ??םינ ןיוש טהעג
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 טָאה ר היא טסייה סָאװ, ; ךיא נָאז ..."ןהענ טינ ןעלָאז רימ
 -ינ'תחַא-די רַאֿפ סָאװ ? סרעכַאמ רַאפ סָאװ 4 תחַאידי טכַאמעג

 ,טכַארּבענסיױא יקַאט ךימ ךיא ּבָאה ףיורעד -- ,ךיא גָאז --- 4 סעק

 ןעכַאמ ןענָאק םעדכָאנ טסלָאז וד ,ןענעוװטענייד ןופ ןעווענ ריקפמ

 וצ ןוא ריס וצ ןוא ריד וצ ,ךיא נָאז ,העוו ןוא ְךֶא זַא ! ? תחַאירי

 טינ שטָאה ךיז לָאז סע ,ךיא גָאז ,ןעּבעג לָאז טָאנ ! ןעמעלַא זנוא

 ךָאד זיא ,ךיא גָאז ,םוטעמוא םורָאװ ,ּפעק עשידיא וצ ןעזָאלסיױא
 ןוא םהיא וצ ךיא ךַאמ ױזַא .../! ?עדנהיה-הרּפּכ סָאד דיא רעד

 טדער רעטָאפ א ךילטנייוועג יו ,רסומ ןענָאז ,ןערעייפ ןָא ביוה

 םימי ךיראמ לָאז ,ּבייוו ַא ןַאהרַאפ רעּבָא ךָאד זיא ,דניק ַא טימ

 ,ןושל-חנעמ א קעװַא רימ טנעל ןוא ןעפיול וצ יז טמוק ,ןייז םישנו

 זא ,ןערָאװענ טבעװענסיױא רָאנ ןיוש ןיּב ךיא זַא ,ױזַא ןוא ױזַא

 טוהט טלעוו רעד ףיוא סָאװ ,יז טגָאז ,ןעסיוו ֹוצ ןָא טינ ביוה ךיא

 ,רָאנ טלעוו רעדנא ןייא ,יז טגָאז ,ןערָאװעג טנייה זיא סע זַא ,ךיז

 טנָאז ,טלעוו ַא ,טלעוו עיירפ ַא ,טלעוו ענעפָא ןייַא ,טלעוו ענולק ַא

 ,עלעטכענק-עלערַאה סיוא ,ךייר סיוא ,םערָא סיוא ,ךיילנ עלַא ןופ ,יז

 -עלעצעק סיוא ,עלעקוואה-עלעטניה סיוא ,עלערעש-עלעפעש סיוא

 ןופ ,ךיא נָאז ,עט-עט-עט , ...עלעסייּבעלעזיימ םיוא ,עלעּפַארד
 ? ךַארּפש ענדָאמ אזא ,ּבייוו ןיימ ,ריד וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאוװ
 וד טסלָאװ רשפא !רעטרעװ עיינ ,ךיא גָאז ,ןושל יינ ַא סיּפע

 ,ךיא גָאז ,רענהיה יד טזָאלעגסױרַא סנעוונייא ןיא ,ךיא גאז ,ןיוש

 יז טרעוו .../? עדָאּבָאװס ַאנ ערוק ,שיק-שיק ,נייטש רעד ןופ

 ןהעצ ןעסָאנעגסיױא רהיא ףיוא טלָאװ ךיא יוװ ךיילנ ,ןעדנוצעגנָא

 ,אלימ ..ןענָאק ייז יו -- !ונננ ןוא --- רעסַאװ גידוז רעמע
 רעד רעּבָא ןיא .ףוס ן'זיב השרד יד ןערעהסיוא ןיוש ןעמ זומ

 ,אש ,ךיא גָאז ,סָאװ וד טסייווג .ףוס ַא ןהֶא זיא'ס סָאװ ,ןורסח

 -רַאה ןיא ךימ נָאלש ןוא ,ךיא נָאז ,גונעג ןייז זָאל רעּבֶא ,ךיא גָאז

 ,סע ןייַא ןוא ,ךיא נָאז ,יּתעשפו יתיוע ,ךיא נָאז ,יתאטח :ןעצ

 .ןעהעז טינ ,ןערעה טינ יז ליו "1! ?יטש ןייז זָאל יִּבַא .ךיא גָאז

 ,דלַאװג ןוא ,שטייטס ןוא ,יאמל ,ןעסיוו ליוו יז ,יז טגָאז ,ןיינ,

4 
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 ךיז טקישעג יװ ןוא ,סע טסייה סָאװ ןוא ,הּברדא ןוא ,שוריפּב ןוא
 .."!ענעגייא סָאד לָאמ ַא ךָאנ יקַאט ןוא ,לָאמ ַא ךָאנ ןוא ,סע

 ? בייוו ...א טכַארטעגסױא סָאד טָאה רעוו --- ךייא םעּב ךיא

 .ףל עבוצ ר עמונ עטכישעג עדנע





 ןהעציירד רעמונ עטכישעג

 וויזירּפ ם'נופ

 ,1902 רהָאי ןיא ןעּבירשעג





 ןהעציירד רעמונ עטכישעג

 וויזירּפ ם'נופ

 דיא ַא רימ ֹוצ ןַא ךיז טפור --- ? רֹהָאפ ךיא ןענַאװ ןֹופ ---

 רע ;לעטיה ןעסולּפ ַא טימ ,רענידרָאּב ַא ,רערַאד ַא ,רעכיוה ַא

 ןוא תילט םעד ףיונוציטנעל ןוא טנעװַאדעגּפָא סָאװ-רָאנ טָאה

 ךיא ,רימ זיא העוו ןוא ךָא זַא ? רהָאּפ ךיא ןענַאװ ןופ --- .ןיליפּת

 ,ןהוז ַא יקַאט רעניימ זיא סָאד .ךיא רהָאּפ וויזירּפ ם'נופ רהָאפ

 רעד ףיוא ןעניוצעגסיוא ָאד טָא טגיל סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעד טָא

 ןעוועג .ךיא רהָאּפ ץעּפוהעי ןופ םהיא טימ ךיא רהָאּפ סָאד .קנַאּב

 יב סגעוונייא ןיא ןוא ,ןעטלַאה הצע ןייַא ךיז ןעטַאקָאװדַא ייּב

 וויזירּפ א ?סָאװ ןענָאז ייז ןעלעוו סָאװ ,ןעכרָאה ןערָאסעּפָארּפ

 טינ ךָאנ ןוא ,ןענַאטשעג לָאמ רעיפ .טקישעגוצ טָאג רימ טָאה

 ַא ,סָאד טסייה רעגיצנייאנואנייא ,דיחיןּב א אקוד ןוא .גיטרַאפ

 טקוק סָאװ  ...קינדַארזיװרעּפ רע'רשּכ ַא ,רע'תמא ןייַא ,רענייר

 -רָאה סָאד טגעמ רהיא ? ערקירּפ ךייַא זיא'ס ? סָאװ ןָא ךימ רחיא

 | | ,סע רהיא טנעמ ןעב

 ןיּב ןיילַא :חשעמ ַאזַא זיא עטכישעג רעד ןופ עירָאטסיה יד |

 טסייה סָאד ,ךיא ןיּב דלונ ַא ; שטערעזעמ ןופ רעשטערעזעמ ַא ךיא

 -עגוצ ַא ,בּתכנ ַא ;רעקװעּפעזַאמ ַא ,טגָאז עמ יוװ ,רענערָאּבעג ַא

 לָאמַא ,טסייה סָאד ; רעקוי?יטָארָאװ א ,סָאד טסייה רענעּבירש
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 ןיִּב עקוויליטָארַאװ ןיא ןעסעזעג ,טכַאדעג טנייה םינ ,ךיא ןיּב
 יו ןוא ןיּב ךיא רעו .שטערעזעמ ןיא ךיא ץיז טנייה רָאנ ,ךיא
 ' ;רימ טכבַאד ,הנימ-אקפנ עסיורג ןייק ךייַא זיא --- סייח ךיא ױזַא
 רעהעג סע םורָאװ ,ןעגָאז ָאי ךייא ךיא זומ ןעמָאנ ס'נחוז ןיימ רָאנ
 סָאד ,קיציא רע טסייה ןעסייה !קרַאטש ןוא ,ןינע םוצ ןָא ךיז
 יוזַא ;רעטלַא םהיא ןעמ טפור ןעפור רָאנ ,קחצי-םהרבַא טסייה
 תמחמ ,ןייז טנוזעג לָאז עניימ ,ןעבעגעג ןעמָאנ ַא םהיא יז סָאה
 סָאד .דיחידןּב ַא ,רע זיא רעגיצנייאנואנייא ,רענירעטיצ ַא זיא רע
 ןעּבָאה ?עגנוי ַא ךָאנ ,םהיא ץוח ַא ,טָאהעג ןעּבָאה רימ ,טסייה
 -לַאהרעדנָא רעדָא רהָאי ַא טימ םהיא ןופ ןערעגנוי ַא ,טַאהענ רימ
 טָאה קיזײא ןעסייהעג טָאה רע ;רהָאי ערעגנעל ןצ םהיא ,ןעּב
 םהיא טָאה עמ ,קילנמוא ןייַא ןעפערט ךיז ףרַאדַאּב .ןעסייהענ רע
 ךיא ) ןילַא םענייא טזָאלעגרעּביא ,סָאד טסייה ןעקיזייַא ,זייוודניק
 רעקוויליטָארָאװ ַא ןעוועג ךָאנ טלָאמעד ,טכַארעג טנייה טינ ,ןיּב
 -ָארָאװ ןיא ןעסעזעג ןיִּב ךיא ,טסייה סָאד ,ןעוועג ךָאנ ךיא ןיּב
 ןוא ,סָאד טסייה קיזייַא ,דניק סָאד בשיימ ךיז זיא ; (עקוויליט
 ַא ךיז ףיוא סיוא-טסינ ןוא רַאװָאמַאס ן'רעטנוא ךיילנ וצ-טכירק
 ,פֶא ךיז טכָאק ןוא ,טכַאדעג ךייַא רַאפ טינ ,רַאװַאמַאס ןעגירוז
 ןופ !ּפֶא ךיז רע טכָאק טדױט ףיוא ,רהָאי ערעגנעל ןצ םהיא
 ןעּבילּבעג ,סָאד טסייה קחצי-םהרבא ,קיציא ,רע זיא ןָא טלָאמעד
 ,ןייז טנוזעג לָאז עניימ ,ןעגיוצרַאפ םהיא טָאה יז ןוא ,דיחידןּב ַא
 .רעטלַא ןעמָאנ ַא ןעּבעגעג

 -ןייאנואנייא ,ריחידךב ַא ,שטייטס : ןעגערפ ךָאד רהיא טעוו
 טסרעה ? סָאװ ,וויזירּפ ַא םהיא טימ ןָא ךיז רעהענ סָאװ ,רעניצ
 טניימ רשטא } אש !סָארדרַאפ רעצנַאג רעד ךָאד זיא סָאד טָא ,וד
 ךיז טיִג סע יו ,גנוי רעטנוזעג ַא ןיא רע זַא ,םולשו סח ,רהיא
 ךיוא רהיא טָאה ? שָאקסָאר ןיא טסּכַאװ סָאװ ,דניק ַא לָאמַא סיוא
 ; ןעּבעג טינ ןעשָארג ייווצ ןייק םהיא רַאפ טעװו רהיא .תועס ַא
 ןייק ? רעקנַארק ַא ןעגָאז וצ ךייש !  רעקנַארק ַא ,שינעהעזרַאפ ַא
 ןיוַא  .טינ יאדוא רעטנוזעג ַא רָאנ ,טינ רע זיא ,הלילח ,רעקנַארק
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 טעװ טָא ; ןעקעוו טינ םהיא ךיא ?יוו ,רעטציא טפָאלש רע ,הריבע
 ,ןןעשטנעמ ַא ןופ טסַאנס א ןעהעז רהיא טעװ ,ןהעטשפיוא רע
 תרנורג ,גייפ ַא יו לע'מינּפ א ,לָאמש ןוא גנַאל ,רענייּב ןוא טיוה
 יו ןעגיוצעגסיוא ,טנָאזעג סנייטשמ ,סקֹואוו ַא ןוא ,קודצ יּברד

 גוזעג לָאז ,רעניימ ןיא ,רהיא ןיא ןעטָארעג ןעצנַאגניא ,בלול ַא

 ..סָאד טסייה עלעדייא ןייֵא ,ערעגָאמ ַא ןוא עכיוה ַא ךיוא ,ןייז
 ַא ןעבָאה ןעניז ןיא סיּפע ךיא ףרַאדַאּב :ךייַא ךיא גערפ טנייה
 -ליוו ַא ןוא ,טינ רע גוט ןעניוט ,רע זיא גנאל ןוא ןיד זַא ,וויזירּפ
 | ? רע טָאה עטָאג

 סָאװ ? עטָאגליװ רימ רע --- וויזירּפ םוצ ןעמוקעג זיא'ס
 ? השעט יד זיא סָאװ ! ןָא טינרָאנ ךיז טּביוה סע ? עטָאנליװ רימ
 ,סניימ לעננוי ערעדנַא סָאד .השעמ ע'טושּפ ַא ןיא השעמ יד

 ,טכַאדעג ךייא רַאפ טינ ,זייוודניק ךיז טָאה סָאװ רעד ,קיזייַא
 -םיוא ,םינּפַא ,ןעסעגרַאפ ןעמ טָאה ,רַאװָאמַאס ן'טימ טכָאקענּפָא
 םוצ ןעפָאלעגקעװַא ךָאד ךיא ןיִּב .סעקירטעמ יד ןופ ןעכיירטש
 חצור ,ןלזג ,שטייטס  :דלַאװג ַא טימ ,חטוש םוצ ,בר םענָאיזַאק
 טינ רהיא טָאה יאמל ?רימ וצ טאהעג רהיא טָאה סָאװ ,רענייא
 : שּפיט רעד ,ךימ רע טנערט ?? יאמל ןעקיזייַא ןיימ טקעמעגסיוא
 -ײַא ,ךיא נָאז ,טסייה סָאװ, ??קיזייַא רעד ןעוועג זיא רעוו,
 טָאה סָאװ רעד ,קיזיא ןהוז ןיימ ?ינ רהיא טסייוו ןעקיז
 רעסָאװ, .ךיא גָאז ,"רָאװָאמַאס םעד ךיז ףיוא טרהעקעגרעּביא
 טנעז רהיא ,ךיא גָאז ,ןעגרָאמ טונ , .רע טכַאמ --- "7 רַאװַאמַאס
 ,ךיא גָאז ,ּפָאק ַאזַא ףיֹוא ! ךייא ףיוא ּפָאק רעטונ ַא ? רעניה ַא

 השעמ יד ,ךיא גָאז ,טינ טסנעדענ רעוו ...סינ ןעקַאנק טוג ןזיא
 ? רַאװַאמַאס ן'טימ טכָאקענּפָא ךיז טָאה סָאװ ,ןעקיזייַא ןיימ טימ
 -ַאר ַא רַאפ סָאד רהיא טנעז סָאװ ,ךיא גָאז ,טינ חעטשרַאפ ךיא
 -סַאּפ ,ךיא גָאז ,תולאש ןייס זַא ,לעטדעטש ןיא זנוא ייַּב רעניּב

 ךיראמ לָאז ,בר ַא ,ךיא גָאז ,ןַאהרַאפ זיא ףיורעד ,טינ רהיא טעדוק
 ננוטכַא שטָאח טלָאז רהיא ,רשוי א ,ךיז טכַאד ,זיא ;ןייז םימי

 -- טינ אלא ; רהיא טלָאז ענעּברָאטשעג יד ףיוא ,ךיא גָאז ,ןעּבעג
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 ,ףוס םוצ ..,"? עסקַאט רעייֵַא טימ ךייַא ןעמ ףרַאדַאּב סָאװ וצ
 םהיא ךיא ּבָאה טשינמוא-טסיזמוא .סיוא ךיז טזָאל'ס סָאװ טרעה

 -ָאמַאס ן'טימ השעמ יד םורָאװ ,בר םענעש םעד ,טלעדיזענּפָא

 ןעוועג רָאג זיא'ס ,שטערעזעמ ןיא ָאד טינ ןעוועג רָאנ זיא רַאװ

 -יטָארָאװ ןיא ןעסעזעג ,טכאדעג טנייה טינ ,ןענעז רימ תעשּב

 :סױרַא רָאג רימ ןיא'ס ?השעמ ַא טהעטשרַאֿפ רהיא ,עקוויל

 ! רימ סָאד ןיא ּפָאק ןֹופ ןעניולפעג

 -- ןעכַאז -- סעירָאטסיה ךייַא נױט סָאװ ,רבדה רֹוציק

 ,רעהַא ןערעיּפַאּפ ,ןָאהטענ רהיר ַא ךימ ּבָאה ךיא זיּב ,תוישעמ

 סָאװ ,סָאד טסייה קיציא ,קחצי-םהרבא ןיימ טָאה ,ןיחַא ןערעיּפַאּפ

 ָאטשינ .עטָאגליװ עצנַאנ יד ןעריואוועגנָא ,רעטלַא םהיא טפור עמ

 ,דלַאװג א !טכעלש ?עטָאנגליװ ןייק ָאטשינ !עטָאגליװ ןייק

 ,רענייר א ,רעגיצנייאנואנייא ,דיחי-זב ַא ,שטייטס ,רעדליּפעג ַא

 -ליו םוש א ןהֶא ןוא ,קינדַארזיװרעּפ רע'רשּכ ַא ,רע'תמא ןייַא

 ! ןעלַאפרַאפ --- םייקו יח יירש הענ רָאנ { עטָאנ

 !טלעװ רעד ףיוא טָאג ןעסיורג ַא רעּבָא ךָאד רימ ןעּבָאה

 סיורַא טינ טּפעלש ןוא ,סָאד טסייה קיציא ,רעטְלַא ןיימ טהעג

 ךיז טָאה עװטסטוסירּפ יד 4699 רעמונ ,פערעשז ןעטסערנ םעד

 -ענעג םהיא טָאה ןיילַא לעטַאדעצנירּפ רעד .טנעיוװעג טלָאמעד

 עצנַאג יד ?! ץעידָאלָאמ ,אקציא ,ָאוַארּב , ; עציילּפ ןיא ץעז ַא ןעּב

 -ןוא-ןעיינ-טרעדנוה-סּכעז רעמונ :ןעוועג אנקמ רימ טָאה טדָאטש

 טלָאז לזמ טימ ...! בוט-לזמ ! בוט-לזמ !קילג ַא טָא { גיצנעיינ

 סָאד ןעמונעגסיוא ָאד טלָאװ ךיא יו טקנוּפ -- !ןעּבעל רהיא

 ! םיפלא ש"יר יד ,סניוועג עסיורג

 זַא -- םִאירּפ םוצ ןעמוקעג זיא'ס ...ךעלעדיא ערעזנוא רָאנ

 עלַא !ךָאנ ןעמ טעװעקַארּב ,ןעועקַארּב וצ ןעּביוהעגנָא טָאה עמ

 רעד ;סעקילַאק ערעטסניפ עטסיוו לָאמ א טימ ןערָאװעג ןענעז

 ...ןורסח ַאזַא טימ רעד ,ןורפח אזַא טימ

 -- ןעכַאז -- סעירָאטסיה ךייא ניוט סָאװ ,רבדה רוציק

 ןיימ ןוא ,609 רעמונ ם'נחוז ןיימ וצ ןעמוקעגנָא זיא'ס ,תוישעמ



 201 ןווזירפ ם'נופ

 דֹובּכ ןייז טימ טזומעג ךאבענ טָאה ,סָאד טסייה רעטלַא ,קיציא
 -םוש עלַא טימ ןוא סרעדיינש עֶלַא טימ םָאירּפ םוצ ךיז ןעלעטש

 ךייש .ןייוועג ַא בוטש ןיא רימ ייַּב ןערָאוװעגנ זיא סע ןוא ,סרעט
 ,ןייז טנוזעג לָאז ,ּבייו ןייפ !ךשוח ,הללי ַא ? ןייוועג א ןעגָאז
 סָאד ןזיא ואוו ,שטייטס : ט'שלח רונש יד ,טלעוו יד ןיײַא-טנעלי
 ןייֵא ,רענייר ַא ,רעגיצנייאנואנייא ,דיחידןּב ַא ,ןערָאװעג טרעהעג
 -ליו לעציּפ ַא ןהֶא ןוא -- קינדַארזיוװרעּפ רע'רשַּכ ַא ,רע'תמא/

 טינ יו ךיילנ ,טינרָאג ,סָאד טסייה ןהוז ןיימ ,רע ןוא ! ?עטָאג

 ןייז טעוו ,לארשי לּכ טימ ןייז טעװ סע סָאװ, : ןעמ טניימ םהיא
 ,פעטרעװ ַא טיס טשרמולּכ רע טגָאז ױזַא --- ."?ארשי בר טימ
 סָאװ ,טוג אמתסמ םהיא טרעטיצ השעמ תעשּב קיּפוּפ רעד ןוא
 ? ןערעלק ָאד רהיא טלָאז

 !טלעװ רעד ףיוא טָאנ ןעסיורנ ַא רעּבָא ךָאד רימ ןעבָאה
 רעד טמענ ,ןעטעקַאנ א ,הליחמ ,ןעקיציא ןיימ ןיירַא ןעמ טרהיפ

 -סיוא ,סָאד טסייה ןערעטלַא ,ןעקיציא ןיימ ןעטכַארטַאּב רעטקָאד

 ,ןעקוק ,ןעּפַאט ,טיירב רעד ןיא ןוא ננעל רעד ןיא םהיא ןעטסעמ
 ,טינ ניוט רע זַא ,טנָאזעג סנייטשמ ,סָאװ --- ןיחַא-רעהַא ,ןעשטופ
 טַאדלָאס ןייק רַאפ רָאנ ,רע גיוט ןעניוט ,טסייה סָאד ) טנוה רעד

 -שרעוו ןעּבלַאהטירד ןייק לּכה-ךס טינ טּפַאח רע : ( טינ רע גוט
 רעסייו א ,ןעידָאנ עינ !טינ רע טּפַאח טיירב רעד ןיא סעק

 ...! בוט-לזמ ,בוט-לזמ ,הלודג ַא ,החמש ַא לָאמ ַא רעדעיװ ..,טעיליּב
 ,החּפשמ יד ךיז ןעמוקענפיונוצ ..,! ןעבעל רהיא טלָאז לזמ טימ

 "עג ,ךרבתי םשה ןעקנַאד .םייחל ןעקנורטעג ,הקשמ טלעטשעג
 ! וויזירּפ םעד ט'רטּפ

 ךיז טָאה סע זַא ,ךָאד רהיא טניימ .,,ךעלעדיא ערעזנוא רָאנ

 רעד ןיא ןע'רסמ ןעוועג ןלעּב ַא זיא סָאװ ,ץענייש ַא ןענופעג טינ
 טינ זיא'ס ,ךייַא גוט סָאװ ?"טרימשעג, ּבָאה ךיא זַא ,עינרעּבוג
 -ַאּפ ַא ןָא רימ טמוק ,וויזירּפ ם'נופ םישדח ייווצ ןעגנַאנעגקעװַא
 לָאז רע ,סָאד טסייה ןערעטלַא ,ןעקיציא ןיימ טעּב עמ זַא ,רעיּפ
 ךָאנ ,עווטסטוסירּפ יקסרעּבונ רעד ןיא ,וצוצניהַא ןייז חירטמ ךיז|
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 ,רעגײטשַא ,ךייא טלעפעג ,סָאד טסייה "עינַאטיּפסָאװ ַאנ, ,לָאמ א

 טנוזעג לָאז ,ּבייו ןיימ ! הנותח ענעש א ?ַאה ,הרושּב עטונ יד

 ,שטייטס ,שטייטס :ט'שלח רונש יד ,טלעוו יד ןייַא-טנעל ,ןייז

 ,רענייר ַא ,רעגיצנייאנואנייא ,דיחידןב א ,וויזירּפ םוצ לָאמ ייווצ

 | ! קינדַארזיװרעּפ רע'רשּכ ַא ,רע'תמא ןייֵַא

 -- ןעכַאז -- סעירָאטסיה ךייַא גיוט סָאװ ,רכדה רוציק

 ריזח ןייק ןעמ ןאק ,ןירַא עינרעּבוג רעד ןיא טפור עמ זַא ,תוישעמ

 ביוה ,עינרעּבוג רעד ןיא ןעמוקעג .ןערהָאפ זומ עמ ןוא ןייז טינ

 ,תובא-תוכז רעמָאט ,רעהַאךןיהַא ,ןעפױלמורַא ןָא אמּתסמ ךָאד ךיא

 ,השעמ ַא םענעי להעצרעד ,"המלש ינא , יירש העג --- טרָאװ טוג ַא

 --- ,וצרעד רעטנוזעג ןייק טינ ןוא ,רעגיצנייאנואנייא ,דיחידזּב ַא

 -ענעש ַא ? ןהוז ןיימ ןוא ! רעטכעלעג עטסערג סָאד ךָאנ רע טכאמ

 ,טרעה רע ;וויזירּפ רעד תמחמ טינ .,ןירַא רבק ןיא ןעמ טנעל ןער

 בוא ;עטַאיּפ רעקניל רעד ןיא רע טרעה וויזירּפ םעד ,רע טנָאז

 רָאנ ;ןענעיד רע טעװ ,ןענעיד ,רע טגָאז ,טרעשַאּב םהיא זיא'ס

 ןָאק םירסי ערעזנוא ןעגָארטרעּביא טינ ןָאק רע ? עד סָאװ

 : ןעהעזוצ טינ רע ןָאק רעּביײװ יד ןופ םירוסי יד ,טסייה סָאד ,טינ רע

 ךיא ,רעמָאט ,השעמ ַא ףיוא הישק ַא ,עוטסטוסירּפ יקסרעּבוג ַא

 זיא עירעטָאל ַא ,רהיא טגָאז יו ,?רונ ַא רָאנ ךָאד זיא'ס ? סייוו

 ! סע ךָאד

 עמ !טלעוװ רעד ףיוא טָאנ ןעסיורג ַא רעּבָא ךָאד רימ ןעּבָאה

 רעד ןיא ,סָאד םסייה ןערעטלַא ,ןעקיציא ןיימ טרהיפעגנײרַא טָאה

 -עקַאנ א ,דובּכ רעייַא רעּביא טעּב ךיא ,עווטסטוסירּפ יקסרעּבונ

 ןעמונעג םהיא טָאה עמ ןוא ,טַאהעג םהיא טָאה עמַאמ יד יו ,ןעט

 ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ןעטכַארטַאּב ,ובוט-המ ןופ לָאמ א רעדעיוו

 ,סָאו .ןעשטומ ,ןעקוק ,ןעּפַאט לָאמ א רעדעיוו ,טיירּב רעד

 ,טסייה סָאד ) טנוה רעד ,טינ גיוט רע זַא ? טגָאזעג סנייטשמ

 טָאה רענייא ,( טינ רע גוט טַאדלָאס ןייק רַאפ רָאנ ,רע גיוט ןעגיוט

 .,"ןעידָאנ, : ןוחט גָאז ַא טבורּפעג ןוא ןענעקַא טלעטשעג וליפא ךיז
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 : טגָאז רעד 71 ןעירָאנ עינ, : טקַאהענּפָא רעטקָאד רעד םהיא טָאה
 --- "ןעידָאג עינ ,ןעידָאג, ;"ןעירָאג עינ, :טנָאז רעד ,"ןעידָאנ,
 ףיז טָאה ןייֵלַא רָאטַאנרעּבנ רעד זיּב ,טיירּב ױזַא ,גנַאל ױזַא
 -ענ ןוא ןָאהטעג קוק ַא ,ןעגנַאגעגוצ ,לעקנעּב ם'נופ ןעוועג חירטמ
 ףיוא גיוט רע -- טסייה סָאד ,"ןעידָאג עינ ָאנעשרעוװַאס , :טגָאז
 ַא .טּפָאלקעגקעװַא דלַאַּב ךיא ּבָאה ...תורּפּכ ניצנעיינדןוא-ןעיינ
 רַאװָאט !בוט ?זמ, :טלעטשרַאפ ךילטנייוועג ,םייהַא שעּפעד
 ."ןָאװָאקַארּבַאז ענלעטַאשטנָאקָא

 ַא .ןעכרָאה רהיא טעוװ ,קילג ןיימ ףיוא ןעפערט ךיז ףרַאד
 םעניימ וצ רָאנ ,םיהַא רימ וצ טינ ןָא-טמוק שעּפעד ןיימ זַא ,סנעש
 ,ריננ א דיא ַא ,רע טסייה יקַאט ןעמָאנ ןיימ ,דניקרעטסעוושעג ַא
 זיא'ס ןוא ,רחַא"רבד רעסיורג ַא ,דובּכ רעיא רעּביא טעּב ךיא ,ןוא
 טָאה רע טלעדנַאה ןעסּכָא טימ טלעדנַאה רע -- טינ שודיח ןייק
 א עינרעּבוג רענעגייא רעד ןיא יקַאט ןעּבירטעגסױרַא טאהעג רע
 ןעניוא יר זַא ,שעּפעד ַא ףיוא טקוקעגסױרַא ןוא ןעסּכָא עיטרַאּפ
 יױזַא יו ,ןהעטשרַאפ רחיא טנָאק .,סױרַא טינ רעיש םהיא ןענעז
 ןעּבעגעגּפָא םהיא טָאה עמ ןַא ,ןעצרַאה ן'פיוא ןערָאװעג זיא םהיא
 -אז ענלעט ַאשטנָאק א ראווָא ט , :שעּפעד ןיימ
 -םיוא ךימ טעוװ רע ,טניימעג ּבָאה ךיא ..."ןשאווָאק ַארַּב
 טהעטשראפ רהיא ,םייהַא ןעמוקעג ןיּב ךיא זַא ,ןעגידעּבעל ַא ןעסע
 גונעג ? ןעסּכָא טימ טלעדנַאה סָאװ ,רחַא-רבד ַא דיגנ ַא ןופ הנשה ַא
 ...| טכערעג ךָאנ רע זיא ,ןעשעּפעד עדמערפ רעּביא-טמענ רע

 וצ קירוצ לָאמ א ךָאנ ןערהעקמוא ךיז רימ ןעלעוו דניצַא
 ןיא ,טכַאדעג טנייח טינ ,ןעסעזענ ךָאנ ןיּב ךיא ןעוו ,טייצ רענעי
 ךָאנ זיא ,סָאד טסייה רעטלַא ,קיציא ןיימ ןוא ,עקוויליטָארָאװ
 ,השעמ ַא ךיז טפערט םויה יהיו .ךָאנ רע זיא דניק ןיילק א ןעוועג
 םוטש ןופ ןעננַאנענמורַא זיא עמ ,טדָאטש ןיא עיזיווער ַא סיּפע
 ןופ ,רעדנוזַאּב ןעכילטיא ןעּבירשעגרעּביא טָאה עמ ןוא ּבוטש ןצ
 ןוא ,טֵלַא זיא רע לעיפיוו ןוא טסייה רע ױזַא יו ,סיורג זיּב ןיילק
 טפור ױזַא יו ןוא ,תובקנ יצ ,םירכז יצ ,רע טָאה רעדניק לעיפיוו
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 טפור ױזַא יוװ : ןעקיציא ןיימ וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ...? יז ןעמ

 זיא .רעטלַא :ןייז טנוזעג לָאז ,ּבייוװ ןיימ טגָאז ? םהיא ןעמ

 } הרּפּכ ענייר ענעש ַא -- רעטלַא םהיא טגָאז עמ ,רענעי בשיימ ךיז

 .?רעטלַא  :טּבײרשרַאפ ןוא רע טהעג

 וויזירּפ ן'כָאנ םורַא רהָאי ַא ןיא טקנוּפ ןָא רימ טמוק יאדוַא

 ןעלעטש ךיז לָאז רע ,ןערעטלַא ןהוז ןיימ טכוז עמ : הרושּב עיינ ַא

 ךיז טָאה עס סָאװ -- !עקוויליטָארָאװ ןיא וויזירּפ םוצ הליחמ

 ! רהָאי ץנַאנ ַא ןוא טכַאנ עגיטנייה ןוא טכַאנ ענעי ט'מולח'עג רימ

 ! רעטלַא ּבר דיא ַא ,אּבה ךורּב ! סעיינ אזַא ריד ַאנ

 -- ןעכַאז -- סעירָאטסיה ךייֵא גיוט סָאװ ,רבדה רוציק

 ַא ךָאנ ,סָאד טסייה ןערעטלַא ,ןעקיציא ןיימ טפור עמ ,תוישעמ

 טנוזעג לָאז ,ּבייװ ןיימ !סעײנַארעּביא רָאג וויזירּפ םוצ לָאמ

 זיא ואו ,שטייטס .ט'שלח רונש יד ,טלעוו יד ןייַא-טגעל ,ןייז

 ןופ טלעוו עצנַאנ יד ןערהָאפסױא לָאז עמ ,ןערָאװעג טרעהעג סָאד

 ַא ,רעגיצנייאנואנייא ,דיחידןּב ַא זַא ,קע ןערעדנַא ן'זיּב קע ןייא

 ןעפרַאדַאּב לָאז קינדַארזיװרעּפ רע'רשּכ ַא ,רע'תמא ןייֵא ,רענייר

 -ָאט דער ,שיקרעט דער העג רָאנ !וויזירּפ םוצ לָאמ יירד ןחעטש

 וצ ןעפָאלענקעװַא ךיא ןיּב ? סָאװ ןעמ טוהט סָאװ --- שירעט

 ןהעצ ,ט'לעוּפ'עג םיוק ,דלַאװג ַא טכַאמעג ,"עווטסעשטּבָא , רעזנוא

 יזַאּפ ןעסייוו ייז זַא ,ךיז ןע'נמתח ןוא ןערעװשּפָא ןעלָאז .ןעדיא

 ,רעטלַא זיא קחצי-םהרבא ןוא ,קחצי-םהרבא זיא קיציא ןזַא ,וויט

 .ןױשרַאּפ ןייא עלַא ןענעז קחצי-םחרבא ןוא קיציא ןוא רעטלַא זַא ןוא

 ןייק רעיּפַאּפ ן'טימ קעװַא ךיא ןיּב ,רעיּפַאּפ סָאד ןעמוקַאּב-

 סָאװ ! טסַאג א --- עקוויליטָארָאװ ןייק ןעמוקעג .עקוויליטָארָאװ

 ךָאד ךיא ליוװ ?עיה רהיא טוהט סָאװ ??עסָאי בר דיא ַא טכַאמ

 זַא רעכיילג ? סע ךיא ףרַאד סָאװ וצ -- ןעגָאזסױא טינ אמּתסמ

 ָאד ףרַאדַאּב ךיא ,ךיא גָאז ,טינרָאנ, .רעניצניוו טסייוו דיא א

 ,ךיא גָאז ,עסָארּפ חּכמ , ..."? סָאװ חּכמ, ..."ץירּפ ַא וצ ןעּבָאה

 ,טלעדנַאהעג ךיא ּבָאה עסָארּפ ,ךיא גָאז ,טלעדנַאהעג ּבָאה ךיא

 ,ףױרעדַא ןייק טינ ,עסָארּפ ןייק טינ ָאטינ ,ףױרעדַא ןייַא ןעבענעג
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 ךימ זָאל ןוא "! לעקירטש ן'טימ הוק יד ,ךיא גאז ,ןעלַאפרַאמ
 -טוסירּפ רעד ןיא םוק ךיא .עווטסטוסיִרּפ רעד ןיא ךיילג קעוװוַא
 סרעּביירש יד ןופ רעּביירש ַא טרָאד ךיא ףערט ,ךיא םוק עווטס
 ,רעיּפַאּפ סָאד טנעיילעגרעּביא .רעיּפַאּפ סָאד םהיא גנַאלרעד ןוא
 רימ טוהט ןוא ,סָאד טסייה רעּביירש רעד ,החיצר אלמ רע טרעוו
 לָאז עמ ,רעייפ ןימ ַא טימ ןירַא םינּפ ןיא רעיּפַאּפ סָאד ץימש ַא
 ,רהיא טלָאז ןהענ -- עיטיַאּפוטס - ! ןערעוו טנערהָאװַאּב ןוא טיהַאּב
 טימ ןוא ןעמענ ערעייַא עֶלַא טימ תוחור ידלַא וצ ,סָאד טסייה
 ,רע טגָאז ,ךיז טליוו רהיא ! סעגרָאפינַאמ עשידיא ערעײַא .עֶלַא
 ייב טרעוו ,רע טגָאז ,יקינעשַאמ ידישז ,וויזירּפ ם'נופ ןעהערדסיוא
 "יא ןופ ןוא ,קיציא --- קחצי ןופ ןוא ,קחצי --- םהרבא ןופ ךייַא
 ,ךעלקיטש עכלעזַא ןָא טשינ ןעהעג זנוא ייּב ,ןיינ .רעטלַא -- סיצ
 -ַאמ-רעכַאש , דלַאּביװ ,רימ ךיא רעלק- ,ונ, ,.."! רעכַאמ-רעכַאש
 ַא סורַא-םענ ךיא ןוא| ..,"לעּברעק ַא אמתסמ רע טניימ ,"רעב
 ךימ ףור ןוא ,ןיירַא טנַאה ןיא ןעקורניײרַא םהיא ליװ ןוא עבטמ
 -ַארּפ-עקַאסיװ עשַאװ ,עיטיניווזיא, ;  טייהרעליטש םהיא וצ ןָא
 : יירשעג ַא טימ ףיוא טינ ךיז טּפַאח רע זַא ..,/! עװטסלעטישזָאוװ
 ,סרעּביירש ךָאנ ןעפָאלענפיונוצ ךיז ןענעז סע ..."4! יקטַאיזוו,

 ןעמ טָאה געוו םעד ןעּבעגעג רימ טָאה עמ ,ךייַא גוט סָאװ ,ןוא
 א ףיוא דָארג ןעפערטנָא ךיא ףרַאדַאּב --- קילגמואדנזַאזַא = ...רימ
 רע זַא ,ױזַא רָאנ ךיז טדער סע ,ךייַא טלהָאמ = ...! ?קינ'מיּפּכ-יסנ,
 ךיא ;ןעלַאפרַאפ טינ ןעמ טרעוװ ןעדיא ןעשיווצ -- טינ טמענ
 טָאה סע ..רע טמענ םהיא ךרוד סָאװ ,ןעדיא ַא ןענופעג ּבָאה
 ךיא .זַא ,ןעּבילּבעג זיא'ס ןוא --- סעקנַאּב ןעטדיוט ַא יװ ןעפלָאהעג

 ,ןייז לחומ רע לָאז .רעטלַא טסייה רע סָאװ ,ןהוז ַא ךָאנ ּבָאה
 וויזירּפ םוצ עקוויליטָארָאװ ןיא ןעלעטש ךיז ,סָאד טסייה רעטלַא
 !לעקעּפ טוג ַא .ךיז רע לָאז

 ךיא ןיִּב -- רהֶאי סָאד טּבעלעגרעּביא ּבָאה ךיא ױזַא יו

 ,קירוצ ןעסעומש ליוו עמ זַא שטָאח ! ךיא ןיּב ןעזייַא ןופ רעקרַאטש

 זַא ,וויזירּפ לָאמ ןהעצ ?ןעּבָאה וצ ארומ ,הטוש ,ךיא ּבָאה סָאװ
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 ?טינ גוט ,ןעגָאז ךייש ) טנוה רעד ,טינ ניוט רע זַא ,סייוו ךיא
 ,טרפּבו ;( טינ רע גוט טַאדלָאס ןייק רַאפ רָאנ ,רע גוט ןעגיוט
 ןעמ טָאה טעװעקַארּבעגסױרַא לָאמ ייווצ ןיֹוש .םהיא טָאה עמ זַא
 ַא ,טרָאטש עדמערפ ַא :בשיימ ךיז ךיא ןיִּב קירוצ רָאנ .םֵהיא
 ..? חשעמ ַא ףיוא הישק ַא ,"סעקינ'מיּפּכ-יקנ , טימ עווטסטוסירּפ

 ! טלעוו רעד ףיוא טָאג ןעסיורג ַא רעֹּבֶא ךָאד רימ ןעּבָאה
 ןעניוצעג לָאמ ַא רעדעיװ טָאה ,סָאד טסייה קיצוא ,רעטלַא ןיימ
 טָאג ןוא ,םָאירּפ םוצ טלעטשעג ךיז לָאמ ַא רעדעיוו ,בערעשז ַא
 ךיוא טָאה עװטסטוסירּפ רעקוויליטָארָאװ יד ,ןָאהטעג סנ ַא טָאה
 -ויוו ַא ךיוא ןעּבעגעגסױרַא םהיא טָאה ןוא ,"ןעידָאנ עינ, טנָאזעג
 עסייוו ייווצ ,ףליה ס'טָאג טימ ,ןיוש רימ ןעּבָאה .טעליּב ןעס
 יה / !ןעטעליּב

 -וצ ,הדועס ַא טכַאמעג ! החמשו ןושש --- םייהַא ןעמוקעג
 זיִּב טצנַאטעג ,טעילוהעג ,טרָאטש עצנַאג יד טעמכ ןעפורעגפיוג
 ?ךיילג רימ וצ ןיא רע ןוא ?דניצַא ךיא רעה ןעמעוװ  .גָאט
 | | ! רסיק ַא

 ,ןעקיזייַא ןיימ וצ קירוצ ןערהעקמוא ךיז רימ ןעלעוו דניצַא
 -ענרעּביא ,רהָאי ערעגנעל ֹוצ םהיא ,טָאה סָאװ רעד ,םולשהדוילע
 רהיא טעװ --- ,זייוודניק ךָאנ רַאװַָאמַאס םעד ךיז ףיוא טרהעק
 להשעמ א טהעטשרַאפ רהיא .ןערעה רהיא טעװ סנעש ַא ןערעה
 -יטָארָאװ ןופ רענָאיזַאק רעד בר רענעש רעד זַא ,איבנ ַא ייז העג
 םעד ,סעקירטעמ יד ןופ ןעקעמסיוא ןעסעגרַאפ םהיא טעװ עקוויל
 ךימ ףיוא ןענעכער ךיז טעװ סע ןוא ,סָאד טסייה םענעּברָאטשעג
 ךיז ףרַאדַאּב סָאװ ,קיזייַא ןהוז ַא ץיגרע ךָאנ ּבָאה ךיא זַא ,בוח ַא
 ! עּבמָאּב ןימ ַאזַא ריד אנ !ויזירּפ םוצ רהָאי סניטנייה ןעלעטש
 ? קיזייַא רימ רעוו ? רימ ףיוא קילנמוא ןייַא רַאפ סָאד זיא סָאװ
 יא הנעט ױזַא ! טלעו רע'תמא רעד היוא גנַאל ןיוש זיא קיזייא
 ,ןעמ טוהט סָאװ :רעניּבַאר רעזנוא םימ הצע ןייֵא ךימ טלַאה
 .זיא ,ךיא גָאז ,סָאװ רַאפ , ?!טוג טינ זיא'ס , :רע טנָאז ? סָאװ
 ןוא קיציא ?ייװ ,רע טגָאז ,רַאפרעד, ??סָאװ רַאפ ,טוג טינ
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 ןוא קיציא זיא ,ךיא גָאז ,ױזַא יו, ."ןעמָאנ ןייא ןיא קיזייַא

 ,ק?חצי זיא קיציא, : רע טגָאז ?? רענייא םכח ,ןעמָאנ ןייא קיזייַא
 ...קיִזייֵא ןיא קַאזיא ןוא קאזיא ןיא קַאסיא ,קַאסיא ןיא קחצי

 ! לשמ רעטונ ַא

 -- ןעכַאז -- סעירָאטסיה ךייַא גיוט סָאװ ,רבדה רוציק

 ,ןערעדָא יד רימ ןופ טנערט עמ ,ןעקיזייַא ןיימ טכוז עמ ? תוישעמ

 ּבוטש ןיא !םהיא ךיא לָאז וויזירּפ םוצ ןעלעטש םהיא לָאז ךיא

 ?ןייוועג ַא ,ןעגָאז ךייש .ןייוועג רעיינ א ןערָאװעג זיא רימ ייּב

 ךיז ,ןעּבעל לָאז ,ּבייוו ןיימ טָאה ,סנעטשרע .שדקמה-תיּב ןּברוח

 .ןעדנואוו עטלַא יד טקעווענפיוא ,םענעּברַאטשעג ם'ניא טנַאמרעד

 רעטציא ןהעטש ןוא ןעּבעל רעסעּב ,יז טנָאז ,רע טלָאװ ייחענ ,

 דרע רעד ןיא ןעניפ לָאז רע ,יז טנָאז ,רעדייא ,וויזירּפ םוצ
 ,ארומ יז טָאה ,תינשהו ,,"ןעליופ ןעלָאז ענייז רענייב יד ןוא

 רעניּבַאר רעד יו ,אובי אלו הלעי אל ,יקַאט זיא הלילח רעמָאט

 קַאזיא ןיא קַאסיא ,קַאסיא ןיא קחצי ,קחצי ןיא קיציא זַא ,טנָאז

 ױזַא .. ךיליירפ טינ יקַאט ךָאד ןיא ,קיזייַא ןיא קאזיא ןוא

 ןוא ,טלעװ יד ןייַא-טגעל ןוא ,ןייז טנוזעג לָאז ּבייוו ןיימ ,יז טגָאז

 ַא --- ןעדערוצסיוא עלעטרעוו ַא !ט'שלח ,ךילטנייוועג ,רונש ןיימ

 רע'רשּכ ַא ,רע'תמא ןייַא ,רענייר ַא ,רעניצנייאנואנייא ,דיחידזּב

 עסייוו ייווצ ,וויזירּפ םוצ ךיז טלעטשענ לָאמ יירד ,קינרַארזיװרעּפ

 ...} גיטרַאפ טינ ךָאנ זיא ןוא -- ןעטעליב

 ןוא סעציײלּפ יד ףיוא טיפ יד ,סָאד טסייה ,ןעמונענ ךיא ּבָאה

 -לַאה הצע ןייֵא ,ךיז ךיא ןיּב ץעּפוהעי ןייק ןערהָאפעגכרוד ךיז ןיּב

 -טימ יקַאט ךיא ּבָאה בגא ןוא ,טַאקָאװדַא ןעטכער א טימ ךיז ןעט

 ,רָאסעּפָארּפ ם'ייּב םהיא טימ ןייז לָאז ךיא ,ןהוז ןיימ ןעמונעג

 רע גיוט יצ ,רע גיוט יצ ,ןעגָאז טעוו רָאסעּפָארּפ רעד סָאװ ןערעה

 טנוה רעד ,טינ גיוט רע זַא ,טוג ץנַאנ ןיילַא סייוו ךיא שטָאח ,טינ

 -לָאס ןייק רַאפ רָאנ ,רע גוט ןעגיוט ? טינ גוט רע ,ןענָאז ךייש }

 טַאקָאװדַא רעד סָאװ ןערעה לעװ ךיא זַא ןוא ...( טינ רע גיוט טאד

 לעװ ,ןעגָאז רימ םעוװ רָאסעפָארּפ רעד סָאװ ןוא ןעגָאז רימ טעװ
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 וצ ןעּבָאה ןערעהפיוא ,גיהור ןעפָאלש ןענָאק טלָאמעד ןיֹוׁש ךיא
 טזָאל סע 4 סיוא ךיז טזָאל סָאװ ,ףוס םוצ .,וויזירּפ ן'טימ ןוהט

 עֶלַא ןעסייוו ןערָאסעּפָארּפ יד טימ ןעטַאקָאװדַא יד זַא ,סיוא ךיז

 רעד ןוא ,יוזא טנָאז רעד זַא .ייז ןעסייוו ןעטדיוט ַא ןופ רהעמ
 ,רױּפַאק רערעדנַא רעד טננירד ,טגָאז רענייא סָאװ ;ױזַא טגָאז
 .ןערעה רהיא טעװ !ןערעװ וצ עגושמ ןוא לוד

 םענייא ףיוא ןעפָארטעגנָא ךיא ּבָאה טַאקָאװדַא ןעטשרע םוצ
 ןרעטש ןעסיורג ַא טימ אקוד ןוא ,ןעגיּפמוטש ַא ּפָאק ןעּבָארג ַא
 ףיוא סיוא-עשטאק םענ שטָאח ,עניסיל ַא ,ּפָאק ןעטַאלג א טימ ןוא

 -ראפ טנַאקעג טינ ןפוא םושּב טָאה רע ,ןעשקָאל טָאלּב ַא רהיא
 רעוו ןוא ,קיציא זיא רעוו ןוא ,רעטלַא זיא רעוו ,םכח רעד ,ןהעטש

 ךיא ?העצרעד ?קיזייֵא ןעוועג זיא רעוו ןוא ,קחצי-םהרבא זיא
 ןוא רעטלַא זַא ,לָאמ ַא ךָאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ רעּביא ךָאד םהיא
 ןיא קיזיַא ןוא ,שטנעמ ןייא זיא סָאד -- קחצי-םהרבא ןוא קיציא
 תעשּב ,רַאװָאמַאס םעד ךיז ףיוא טרהעקעגרעּביא טָאה סָאװ ,רעד
 עקוויליטָארָאװ ןיא ,רעקוויליטָארָאװ א ןעוועג ךָאנ ןיּב ךיא
 .ניטרַאפ םהיא םימ ןיוש ןיּב ךיא זַא ,ךיא ןיימ .,,,סע טסייה

 ,יטלָאװזַאּפ; :סעײנַארעּביא ראג גערפ ַא ךימ רע טוהט ףוס םוצ
 ,רערעטלע רעד ייז ןעשיווצ זןיא עשז רעוו ,טהעטש רָאנ טהעטש

 -- {ריד וד טסָאה טָאה ??קחצי-םהרבא יצ ,רעטלַא יצ ,קיציא

 ןהעצפופ ,ךיז טכַאד ,ןיוש ךייַא ּבָאה ךיא --- .םהיא וצ ךיא ךַאמ
 ךעטלַא ןוא קחצי-םהרבא ןוא קיציא זַא ,ךייַא ךיא ּבָאה טגָאזעג לָאמ

 רענייז ןעמָאנ רע'תמא רעד ,טסייה סָאד ,ןױשרַאּפ ןייא ץלַא זיא
 םהיא ןעמ טפור ןעפור רָאנ ,קחצי-םהרבַא טסייה סָאד ,קיציא זיא
 ,ןעניוצרַאפ ױזַא םהיא טָאה ,ךיא גָאז ,ענייז עמַאמ יד ,רעטלַא
 ךיז ףיוא טרהעקענרעּביא טָאה סָאװ ,רעד זיא ,ךיא גָאז ,קיזייַא ןוא
 -ָארָאװ א ןעוועג ךָאנ ןיִּב ךיא תעשּב ,ךיא גָאז ,רַאװָאמַאס םעד
 טכַאמ ,עשז ןעוו, ..."סע טסייה עקוויליטָארָאװ ןיא ,רעקוויליט
 ןיימ ,רעטלַא-םהרבא ןענַאטשעג זיא ,סָאד טסייה רהָאֹי רעסָאװ ,רע
 -- 9 רע טעשטעּבעלעּב סָאװ, ?7ויזירּפ םוצ ,קיזייַא-קחצי ,ךיא
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 ? טשרָאּב טימ עשַאק טשימענפיונוצ ךהיא טָאה סָאװ -- .ךיא גָאז
 זַא ,רימ ךיז טפערט ,ךיא גָאז ,ןעּבעל ןיימ ףיוא לָאמ עטשרע סָאד
 עמ !ךיא גָאז ,ּפָאק ןעשייונ ַאזַא ךיז ףיוא ןענָארט לָאז דיא ַא
 קיזייַא ןוא קיציא ןוא קחצי-םהרבא ןוא קחצי זַא ,ךייַא ךָאד טגָאז
 -- .}שטנעמ ןייא ! שטנעמ ןייא ץְלֶא זיא סָאד --- רעטלַא ןוא
 רהיא ,,,/? רהיא טיירש סָאװ ,ױזַא טינ טיירש ,רע טנָאז ,טאש,
 ...| טכערעג ךָאנ זיא רע ?טכרָאה

 ןייא וצ ןעגנַאנעגקעװַא ןוא ןָאהטעג ייּפש ַא ּבָאח'כ ,רוציקּב
 -ארמג א ףיוא אקוד ןיוש ןעפָארטעגנָא ּבָאה ןוא ,טַאקָאװדַא רעדנַא
 -רעּביא לעיפ וצ ןיוש לעסיּב ַא ךָאנ ,ןעפָארטעגנָא ךיא ּבָאה לעּפעק

 םעד טנערעלעג ןוא ןרעטש םעד ןעֿבירעג ךיז טָאה רע .,טציּפשעג

 -ָאנסָא ַאנ זַא ,ןעגנורדעג ,סענָאקַאז יד טעשטומעג ,טהערדעג ,טשּפ

 עוװטסטוסירּפ רעשטערעזעמ יד טָאה ַאיטַאטס ַאט יָאקַאט עינַאװ
 זיא'ס ?ןעד סָאװ רָאנ .ןעּביירשוצ טרָאטעג טינ רָאנ םהיא
 טָאה עװטסטוסירּפ יד דלַאּביװ זַא ,רע טגָאז ,ןָאקַאז ַא ןַאהרַאפ

 "יירשסיוא עװטסטוסירּפ ענעי םהיא ףרַאד ,ןעּבירשעגוצ ָאי םהיא
 טנָאז ,ןַאהרַאפ זיא רעדעיוװ ןוא .סע טסייה "ןעיַאשטוילקיוו, ,ןעּב
 ןוא ןעּבירשעגוצ םהיא טָאה עװטסטוסירּפ יד זַא ,ןָאקַאז ַא ,רע
 -ַאשטוילקיוו, ,ןעבירשעגסיוא טינ םהיא טָאה עװטסטוסירּפ ענעי
 "ןעיַאשטוילקיװ, ,ןעּביירשסיוא םהיא יז ןומ ,סע טסייה "טעי
 ךלַאּביװ זַא ,עיצַאסַאק ַא ןַאהרַאפ זיא רעדעיוװ ןוא .סע טסייח
 טסייה "ןעיאשטוילקיוו, ,ןעּביירשסיוא טינ ?יוו עװטסטוסירּפ ענעי
 סע

 ַאזַא ןוא עיצַאסַאק ַאזַא ,ןָאקַאז ַאזַא ןוא ןָאקַאז ַאזַא ,רֹוציקּב
 רע טָאה ּפָאק ןעלופ ַא טעיצַאסַאקעננָא רימ טָאה רע --- עיצַאסַאק
 ןעטירד ַא וצ ןהעג טזומענ ּבָאה ךיא ןוא ,טעיצַאסַאקעגנָא רימ
 ,זמ-םילש םעיינ ַא ףיוא ןעפָארטעגנָא ּבָאה ןוא ,טזומעג ךיא ּבָאה

 ,סױרַא לעדָאנ רעד ןופ סָאװ-רָאנ ,לעטַאקָאװדַא גנוי ַא רָאנ ךָאנ
 -ענוצ ַא רחעז ,"ירוי , טגידנעעג גנַאל טינ טָאה סָאװ ,טסייה סָאד
 עס ןוא -- לעקעלנ א יװ עלעגניצ ַא טימ ,ןליפא לעשטנעמ טזָאל
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 "על ןעדער ךָאנ ךיז טנערעל רע זַא ,סיוא טזייוו ןעזייוו .טגנילק

 האנה טָאה רע זַא ,ןעמ טהעז ,טדער רע זַא תמחמ ,ךיז רע טנער

 ךיז טָאה רע .טנוזעג קיטש א וצ םהיא טמוק עס שממ ,רע טָאה

 "עג השרד עצנַאנ ַא ןעטלַאהעג ,טרעקַאלפעצ ױזַא ,טדערעצ ױזַא

 ןוא ןעטימ ןיא ןעגָאלשרעּביא םהיא טזומעג ּבָאה ךיא זַא ,ןעטלאה

 ; טכערעג רהעז יאדוא טנעז רהיא ,ךיא גָאז ,ןייפ רהעז, : ןעגָאז

 טנייװַאּב רהיא סָאװ ,ןענייוו רעיא ,ךיא גָאז ,רימ גוט סָאװ רָאנ

 ןהוז ןיימ טימ ,ךיא גָאז ,הצע ןייֵא רעסעּב רימ טיג רהיא ?ךימ

 "3 רעמָאט ףור ַא םהיא ןעמ טוהט חלילח רעמָאט ,ךיא והט סָאװ

 -- ןעכַאז -- סעירָאטסיה ךייֵא גיוט סָאװ ,רבדה רוציק

 ןע'תמא םוצ ,ןעטכער םוצ ןעגָאלשרעד ךימ גָאה ךיא ,תוישעמ

 טַאקָאװדַא ןייַא ןיוש ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,זיא סָאד .טַאקָאװדַא

 ַא טהעטשרַאּפ סָאװ ,טַאקָאװדַא ןייַא ,ןעטַאקָאװדַא עטלַא יד ןופ

 ףלַא ןופ עטכישעג עצנַאג יד טלהעצרעדסיוא םהיא ּכָאה ךיא  ,ןינע

 ןעגיוא יד טכַאמענוצ טייצ עצנַאנ יד ןעסעזעג זיא רע ןוא ,ויּה זיּב

 טָאה ?ןיוש, :רימ וצ רע טכַאמ ,טרעהעגסיוא .,טכרָאהעג ןוא

 יו רהעמ ,עטָאלּב ןיא'ס ,םיהַא טרהָאּפ ? טגידנעעג ןיוש רהיא

 טָא, ."ןעלהָאצ טינ רהיא טעוװ ףָארטש ךעלברעק טרעדנוה יירד

 טקעמש ָאד זַא ,ןעסיוו לָאז ךיא !ע --- ,ךיא גָאז --- ? רָאג זיא סָאד

 רַאפ ארומ ּבָאה ךיא !ףָארטש ךעלברעק טרעדנוה יירד טימ רָאנ

 ,טסייה סָאװ, "7? ןהוז רעסָאװ, ?! ארומ ךיא ּבָאה ןהוז ןיימ

 סָאװ, "1 סָאד טסייה קיציא ,רעטלַא ןיימ ?  ןהוז רעסָאװ ,ךיא גָאז

 ,טסייה סָאװ, ??עקיציא טימ ,רע טגָאז ,ןָא סָאד ךיז רעהעג

 ןעמ טּפעלש ,הלילח ,רעמָאט ? ןָא ךיז רעהעג עס סָאװ ,ךיא גָאז

 ַא ,רהיא טנָאז ,ךָאד טָאה רעה ??רעמָאט לָאס א ךָאנ םהיא

 "!ןעטעליּב עסייו ייווצ ,ךיא גָאז ,טָאה רע, ."טעליּב ןעסייוו

 + ןעלעוו ךיא לָאז סָאװ, ??  רהיא טליוו עשז סָאװ ,ןּכ םא ,ונ,

 יוװ יֹוזַא ,ךיא גָאז ,ארומ רָאנ ּבָאה ךיא ;טינרָאג ךיא ?יוװ ןעליוו

 יװ ױזַא ןוא ,ָאטינ זיא קיזייַא ןוא ,ןעקיזייַא רעטציא טכוז עמ

 ןוא ,קחצייםהרבַא ןעּבירשרַאפ טהעטש .,סע טסייה קיציא ,רעטלַא
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 ןיא --- שיקעל רעד רערעזנוא רעניּבַאר רעד טגָאז יוזַא --- קחצי
 ןעמ ןָאק ,קיזיַא ןיא קַאזיא ןוא ,קאזיא ןזיא קַאסיא ןוא ,קַאסיא
 ןערעטלַא ,ןע'קחצי-םהרבא רעדָא ,ןעקיציא ןיימ ףיוא ןעגָאז הלילח
 ,זיא עשזיסָאװ ,ונ; ?!קיזייַא רעד סָאד זיא רע זַא ,סָאד טסייה

 טעוװ ,קיזײַא ןיא קיציא ביוא ! רעכיילג ךָאנ ,הּברדא ; רע טכַאמ

 טגָאז ,ךָאד טָאה רע .,ךיוא ףָארטש ןעלהָאצ ןערָאּפשרַאפ רהיא

 יד ! ןעטעליּב עסייוו ,ךיא גָאז ,ייווצ , ?4 טעליּב ןעסייוו ַא ,רחיא
 ,ךָאד טגָאז רהיא, ,'קיזיַא טינ ,קיציא רעּבָא טָאה ןעטעליּב

 ,ךיא גָאז ,ןעד טגָאז רעװ, ?7 קיזיא זיא קיציא זַא ,רע טכַאמ

 טגָאז ,סָאװ:רָאנ ךָאד רהיא טָאה טָא, ?? קיִזייַא זיא קיציא זַא

 ,ךיא ןָאק יװ ?גנָאז ךיא, ?!קיזייַא ןיא קיציא ןזַא ,טגָאזעג ,רע
 קיזייַא ןוא ,רעטלַא רָאנ זיא קיציא זַא ,ךַאז ַאזַא ןעגָאז ,ךיא גאז
 ,ראוַאמַאפס םעד ךיז ףיוא טרהעקעגרעּביא טָאה סָאװ ,רעד זיא
 עקוויליטָארָאװ ןיא ,רעקוויליטָארָאװ א ןעוועג ךָאנ ןיִּב ךיא תעשּב
 :ןהעג רימ טסייה ןוא ןעדנוצעננָא רע טרעוו ...?! סע טסייה
 ,רע טגָאז ,עווילדעיָאדַאנ ,רע טגָאז ,יװ ,רע טנָאז ,עיטיַאּפוטס,

 סָאד ? טסייה סָאד סָאװ טהעטשראפ רהיא ...! רע טגָאז ,?יירוועי

 ַא ןיּב ךי א ?טרעה רהיא .קינדונ ַא ןיִּב ךיא :טסייה
 !!!ךיא !קינדונ

 .|ה עציירד רעסונ עטכישעג עדנע





 ןהעצרעפ רעמונ עטכישעג

 ! רעטוג ןייק ןייז טינ רָאט עמ

 | ,1908 רהֶאי ןיא ןעּבירשעג





 ןהעצרעפ רעמונ עטכישעג

 !רעטוג ןייק ןייז טינ רַאט עמ
: 

 -וופ ַא רימ וצ טכַאמ --- ! רעטוג ןייק ןייז טינ רָאט עמ ---
 -ַאּפ א רימ ייּב טמענ ןוא זָאנ רעד ףיוא עקלינ ַא טימ דיא רעשיט

 ? ךייַא נָאז ךיא סָאװ ,רהיא טרעה --- ,ןרעכיוררַאֿפ וצ ףיוא סָאריּפ

 ןיימ רעּביא ,טייקסטוג ןיימ רעּביא ! רעטונ ןייק ןייז טינ רָאט עמ

 ַא טייּברַאעגנָא ןייֵלַא רימ ךיא בָאה ,רעטקַאראכ ןעכייוו עלדַָאּפ

 ייוצ ,בוטש ןיא ךיז ייּב קילנמוא ןייֵא טעװעדָאהעגפיױא ,הנותח

 ! ןעכרָאה סָאד טגעמ רהיא ! ןעקילגמוא

 רע טָאה ,הוצמ ַא טימ ןייז הּכזמ טלָאװעג ךימ טָאה טָאג

 טָאה רעטשרעּבױא רעד .םותי ַא טימ המותי ַא טקישעגוצ רימ
 ןיילַא רימ ךיא ּבָאה ,רעדניק ןייק ןעּבענעג טינ רימ ,טפָארטשעג ךימ

 טכַאמעג ,סטוג ןָאהטענ ייז ,רעדניק עדמערפ ןעמונעג ;ןעמונעג

 | ,רענייטש טימ רעטציא רימ ייז ןעלהָאצ ,טייל רַאפ

 ןעֶנַאוו ןופ ,המותי רעד ןופ ןעלהעצרעד ךייַא ןעמ ףרַאד םדוק

 ןימ .השעמ יד יֹוזַא זיא ?המותי א ןעמונעג רימ וצ ךיז טָאה

 טָאה לערעּפ ,ערעגנוי ַא ,רעטסעוװש ַא לָאמַא טאהעג טָאה ּבייו
 ךיא לָאז סָאװ ,סָאד טסייה לערעּפ ,ןעוועג יז זיא .ןעסייהענ יז

 .ענעש עלַא ןענעז ייז .,טלעוו רעד ןיא ןױשרַאּפ ןייא ,ןענָאז ךייַא

 .ענידריא ענעש ַא ךיוא טנייה ךָאנ זיא ּבייוו ןיימ ,טסייה סָאד
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 ןוא ןעהעטש ייז יװ ןעמענ ייז ןעמ טנעלפ טייקנעש רעייז רַאפ
 .ןעסיוא טינ ךייַא ךיא ןיּב ,ןעטלינּפָא ,ןעהעג

 ןעמ טָאה ,עניימ ןירעגעווש יד ,טַאהעג הנותח טָאה יז זַא

 טפערט סָאװ ,קילג ַא ,ּבורגיץלַאמש ַא ןעפָארטעג טָאה יז זַא ,טגָאזענ

 -ַאּב טָאה סָאװ ,דניק שי'ריבג ַא ,רהָאי טרעדנוה ןיא לָאמ ןייא ךיז

 ַא ןוא ריבנ ַא ןעטַאט ַא ןוא ריבג ַא ןעדייז ַא ןענע'שרי טפרַאד
 א .םיריבנ ןעטייז עלַא ןופ -- ריבג ַא "קינטירזעב, ַא רעטעפ
 סָאװ ,ןווסח רעד רעֹּבֶא ןיא .ןעסיוא טינ ךייַא ךיא ןיִּב !קילנ

 סָאד .סָאוװטסייוװחור:רעד א ןעועג זיא ןיײלַא ןַאמרעננוי רעד

 טינ ,ןַאמרעגנוי רענייפ ץנַאג א ןעוועג ןליפא רע זיא ױזַא ,טסייה

 ַא ,שטנעמ רעטוג ַא ןוא ,גנוי רעּבָארג ןייק טינ ןוא רעשירַאנ ןייק

 !עקשוטַאלרַאש ַא ?ןעד סָאװ רָאנ .רעכיליירפ א ,רעטזָאלעגוצ
 .טלעו רע'תמא רעד ףיוא ןיוש זיא רע ,ןייז לחומ רימ רע זָאל

 ַא טאהעג בעיל טָאה רע ?עקשוטַאלרַאש א טסייה סָאװ ,ונייהד

 תויח סָאד ?טַאהעג בעיל ,רהיא טניימ ,ױזַא יו רעּבָא ,לעטרעק

 ןעגנַאגעג ךייַא רע טלָאװ לעטרעק ַא בעילוצ !המשנ רעד טימ

 ,"גיצכעז-ןוא-סּכעז , א ןעוועג זיא תליחּת ,סופ-וצ ?יימ טרעדנוה

 "יווצ --- "לעטרעמ-לעטרעט, ַא ,"עקלעקוטס, ַא ,"עקָא, עשידיא ַא
 עגידרעטניוו עגנַאל יד ןיא ,שדוח ןיא לָאמ ןייא ,ענעגייא ןעש

 טימ ,רעטּפָא ןוא רעטּפָא ןעּביױוהעגנָא ךיז טָאה םעדכַאנ ...טכענ
 ,קַאלש ַא ץיגרע וואו טימ ,סעקינ'הרבח-עסייוו טימ ,טיילעגנוי

 ןַא ,ןייז ןעסיוו טלָאז רהיא ןוא .,רעהעגגידעל ַא ,קינסַאּפעטסוּפ ַא
 רעד ןיא סָאוו ,גנידסלַא ןיוש ןיא ,לעטרעק ַא ואוו טרָאד
 ןהֶא ןופ טדער רעוו ? חחנמ ַא ףיוא טלָאמעד טקוק רעװ !טרָאק
 ןענעז סָאװ ,ןעכַאז עכלעזַא חמודּכ ןוא ? תּבש-לולח ןופ ? לעטיה א
 ןיימ ,לערעּפ ןיא ,סיעכהלדוצ-ףיוא יו ןוא ? טייקשידיא וצ ךייש
 טָאה ןוא ,ס'רשּכ ַא ,לעּביײװ םורפ ַא ןעוועג ,סָאד טסייה ןירעגעווש
 .ננעג ענייז טימ תויצפח ענעש ענייז ןעדייל טנָאקענ טינ אמתסמ
 "עג טָאה ןוא ןעשיק ןיא םינּפ ן'טימ טכאנ יוװ גָאט ןענעלעג יז זיא
 ןעּביוהעגנָא טָאה יז זיּב ,גנַאל ױזַא ,נעט ןוא רהָאי ערהיא ףיוא טנייוו
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 ןוא רעקרַאטש םעדכָאנ ,עקנילָאװַאּפ רעהירפ ,ןעקנערקוצרעטנוא
 ךיא ןיִּב .ןעּברָאטשעג ןיא לערעּפ ,ךייַא ניוט סָאװ ,רעקרַאטש

 | ,ןעסיוא טינ ךייַא

 לעריימ א ,דניק ַא טזָאלעג טָאה ןוא ןעברָאטשעג זיא ?ערעּפ
 ידלַא ןיא ץיגרע ןעוועג זיא ןַאמ רעד .ןעּבעיז-סּכעז רהֶאי ַא ןופ
 םעד ןיא טזָאלעגנײרַא ךיז טָאה רע ;סעדָא ןיא רהָאי עצרַאװש

 טלעג ןייז ןופ לת ַא טכַאמעג טָאה רע זַא ,םייוו ױזַא ןעלעיּפש
 -לת ַא --- השורי ס'נעדייז ם'נופ ןוא טלעג ס'נעטאט ןייז ןופ ןוא
 טָאה רע זַא ,הרכס ַא רָאנ ןיא'ס ! ןערָאװענ םהיא ןופ זיא םלוע

 א ךיז רע טָאה םעדכָאנ .עמרוט ַא ןיא ץיגרע טּפַאחעגניירַא ךיז
 ןוא קנערק ענדָאמ ַא סיּפע ןעמוקַאּב ,ץיגרע טעײלשעגמורַא טייצ

 ךיײא רהיא טָאה טא .םיכירכּת עדמערפ ןיא ןעּברָאטשעג זיא
 ייּב ןיא ױזַא טא ןוא .,לעדניזעג ַא ןופ לּכה-ךס ַא טונימ ַא ףיוא
 לעזייר ,ךַאבענ על'המותי ַא ,לערעטכעט רעייז ןעּבילּברַאפ רימ
 םורָאו ,זייוודניק ךָאנ ךיז וצ ןעמונעג יז ּבָאה ךיא יז טסייה
 -רעּביוא רעד ,טינ ךיא ּבָאה ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,רעדניק ןייק
 ןעוועג טלָאװ ,דניק א ןייז יז זָאל --- טּפָארטשעג ךימ טָאה רעטש
 יי ! תורּפּכ ףיוא גיוט טוג וצ סָאװ ,ןורסח רעד רעּבָא זיא ,טוג
 ןיא ןעסּכאװעג המותי ַא ?עדיימ ַאזַא טלָאװ רעטעפ רעדנַא ןייֵַא

 -עג ,רַאװַאמַאס םעד טלעטשענ ,בוטש ןיא ףליה ַא ןעוועג ,ךיק

 -רַאפ ןעוועג יז זיא רימ ייּב ןוא ,ןעכיילג סָאד ןוא גנַאג ַא טגלָאפ
 יד טימ לעדיילק ענענייא סָאד --- דניק ןעגייא ןייֵא רַאפ טנעכער
 זיא סָאװ .פייוו ןיימ סָאװ ,ןעסע םענעגנייא ן'טימ ךיש ענעגייא
 ךייַא ךיא ןיּב .זנוא טימ .ךיילג שיט ןייא ייּב --- ןענָאז ךייש

 .ןעסיוא טינ

 -ּכַאװרעטנוא ןעּביױוהעגנָא טָאה ל?עזייר עניזָאד יד זַא ,רעטעּפש
 ןופ ןוא .,רעּביירש ַא וצ ןענרעל ןעּבעגעגקעװַא יז ךיא ּבָאה ,ןעס
 ןעטָארעג ַא ןעוועג זיא יז --- ןהעגקעוַא טינ ןעמ ןָאק תמא םעד
 --- ןעש ןוא ,סגולק ַא ןוא סטוג ַא ,סכילרהע ןייַא ,םליטש ַא ,דניק
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 יו ,טאהעג בעיל תמאב יז ּבָאה ךיא .טלעוו עצנאנ יד יו ןעש
 ,ןעסּכַאװ ,ךָאד רהיא טסייוו ,רעדניק .דניק ןענייא ןייֵא סניימ
 ףרַאד עמ --- ַאהַא ,םורַא ךיז טקוק עמ רעדייא ; סעצירעשטעּפ יו
 ןיא ,סיעכהלדוצ-ףיוא יו ןוא ,ןעכַאמ הנותח חּכמ ןערעלק ןיוש

 ךיוה ,ןעווייה ףיוא יו רָאנ יקַאט ןעסּכַאװעג עקשטינעמילּפ ןיימ
 ּבייוו ןיימ .זיֹור ַא -- עַּבָאסָא ןייֵַא ןוא טנוזעג ןוא ןעש ןוא
 ,?עלעװַאּפ , ,טערג לעסיּב ַא טגעלענּפָא זייווכעלסיּב רהיא טָאה
 "ֵנֵא רָאג ּבָאה ,טייז ןיימ ןופ ,ךיא ,ךעלכיצ ,רעכעלייל ,רעדמעה

 "ברעק טרעדנוה עכילטע רהיא ןעּבעג וצ יו ,טנעכערעג טינ שרעד

 ,םיכודיש ןעדער ןעּבױהעגנָא רהיא טָאה עמ ןוא .ךיוא ןדנ ךעל

 טָאה ןערעטלע ןייק זַא ? המותי ַא ?עדיימ אזַא ןעמ טדער ןעמעוו

 סיּפע ,ןייז לחומ רימ רע זָאל ,טַאהעג יז טָאה ןעטַאט ַא ,טינ יז

 ךיא ןָאק ןדנ סרעטנעזיוט ןייק ןוא ,ןעשטנעמ םענייפ אזַא טינ

 "ווְלְנ רהיא ןעניפעג רהיא ןעמ ףרַאדַאּב .ןענעלרעדינַא טינ רהיא
 .טיורּב ןעּבעג ןענַָאק רהיא לָאז לָאװ ,ןעכלעזַא ןַאמנעגנוי ַא ,ןעכ

 ןָאק ךודיש ןעשיּתּבה-לעּב ןייק זַא ,סעכלעזַא ןעמ טגירק עשז ואוו

 ןיא יז -- טינ ךיא ?יוװ חכאלמ-לעּב ןייק ןוא ,ןעכיירג טינ ןעמ
 ס'רעטסעווש ַא ס'בייו ןיימ ,ענעגייא ?עקיטש א עניימ טרָאפ ךָאד

 קישטוזַאקירּפ ַא לע'רוחּב ַא טקישעגוצ טָאנ רימ טָאה ??עדיימ א

 רהעז ןיוש טנעיד ר ַאפ סָאװ ,גיצנַאװצ ןוא עכילטע רהָאי ַא ןופ
 ַא ןוש טָא ה ןוא לעּברעק ַא טביול 'ק ןוא לעּברעק ַא ןעש

 עס ,ָאי --- רוחֹּב ן'טימ ןָאהטעג דער א ּבָאה ךיא ,רוציקּב .לעּברעק

 .ןעלעפעג אקוד םהיא זיא יז .שטנעמ א ןיּב ךיא יוװ ,גנַאנ ַא טהעג

 ענרעזייַא ןייֵא ? סָאװ ? רעוו --- רהיא טימ ןָאהטעג דער ַא ּבָאה ךיא

 םהיא ףרַאד יז ןוא טינ םהיא ?יוו יז 4 השעמ יד זיא סָאװ ! טנַאװ

 םעד ?ןעמענ ךיד טעוװ ,ךיא נָאז ' ןעד רע !נונעג ןוא ,טינ

 ױזַא -- טנַאװ יד טרעפטנע ?ל?עקינייא ןייֵא ס'שריה ןָארַאּב
 .ןעסיוא טינ ךייַא ךיא ןיּב .טנייווש ןוא ּפָארַא-טקוק .,יז טרטפטנע

 השעמ רעד ןעטימ ןיא ןעסייררעּביא ךייַא ךיא ףרַאדַאּב דניצַא
 ןֶא יקַאט ךיז רעהעג סָאװ ,השעמס עיינ ַא ןעלהעצרעד ךייַא ןוא
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 ןענעז השעמ ענעי ןוא השעמ יד ,טסייה סָאד ,השעמ רענעי טימ
 | ,השעמ ןייא יקַאט

 "השמ רעדורב .ערעגנוי ַא יו סיורג יוזַא טַאהעג בָאה ךיא |
 ייּב זיא'ס --- חשעמ א ןעפָארטעג םהיא טימ ךיז טָאה ,לעשרעה

 רַאפ טינ ,טכַאדעג ָאד טינ -- ; תוישעמ עלָאג טימ השעמ ַא רימ
 ןוא גָאטיירפ ץחרמ ןיא ןעוועג ןיא רע ,טכַאדעג ןעשטנעמ ןייק
 טפַאחעג רע טָאה ,רעסַאװ טלַאק טימ ןעסינּפָא טלָאװעג ךיז טָאה
 ן'פיוא טרחעקעגרעּביא סָאד טָאה ןוא רעסַאװ גידוז טימ לעפעש ַא
 נאט א טעשטומעג ךיז טָאה ןוא ,טכַאקענּפָא ךיז טָאה ןוא ּפָאק
 טימ בייוו ַא טזָאלעגרעּביא טָאה ןוא ,ןעּברָאטשעג זיא ןוא םכָא
 טָאה .רע טפייה יסייּפ ,סּכעז רחאי ַא ןופ לעגנוי ַא --- דניק ןייא
 ןעּביֹוהעגנֶא רהיא טָאה עמ ןוא רהָאי ּבלַאה ןייק טרעיודעג םינ
 ,ןעצרַאה ם'ייּב ןעמונעגנָא רהעז ךימ סָאד טָאה .םיכודיש ןעדער
 טסייה ןירעגעווש ןיימ וצ ,רהיא וצ ןעגנַאנעגקעװַא ןיּב ךיא ןוא
 רימ ּבענ ,ןעּבָאה הנותח טסליוו וד ביוא , : רהיא גָאז ןוא ,סָאד
 ,טלעקערבעג לעסיב ַא תליחּת ךיז יז טָאה ."דניק סָאד ּפִא
 ,רוציקּב --- ןיהַא-רעהַא .ןעהעז טינ ,ןערעה טלָאװעג טינ טשרמולּכ
 ,טכַארּבעג דניק סָאד רימ טָאה יז .ט'לעוּפ'עג רחיא ייּב ּבָאה ךיא
 ,טַאהענ הנותח ןעטרָאד ,ןעלױּפ ןייק ץיגרע קעװַא יז זיא ןיילַא ןוא
 ךייא ךיא ןיִּב ,אלימ ...טכעלש טינ רחיא זיא'ס ,טגָאז עמ ןוא
 .ןעסיוא טינ

 ןחוז ַא טימס טשטנעּבעג טָאג ,סָאד טסייח ,ןיוש ךימ טָאה
 -ענוצ יקַאט םהיא בָאה ךיא לייוו ,"ןחוז ַא טימ , גָאז ךיא  .ךיוא
 ןעטארעג ַא אקוד זיא לעגנוי סָאד ןוא ,ןהוז ַא רַאפ ךיז וצ ןעּבירש
 םעניימ ךָאד ןיא רע .טסייה ןעטָארענ סָאװ יקַאט רעּבָא ,לעגנוי
 ףךייַא םהיא לָאז ךיא ,ךייש טינ ךָאד זיא ,ןהוז ַא ס'רעדורּב ַא
 ַאזַא ךָאנ זַא ,תונמאנּב ןעּבױלג רימ טגעמ רהיא רָאנ .ןעּבױל
 ןיא ןעגָאז טינ ךייַא ?עוװו ךיא -- ןעניפעג טינ רהיא טעװ יסייּפ
 עכילטע ןיא ךָאנ ןוא טדָאטש ןיא זנוא ייּב רָאנ ,טלעוו רעצנַאג רעד
 ,ןערהָאפסױא טעװ רהיא זַא ,סעינרעּבוג עכילטע טימ טרעטש
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 ? רהיא טליוו ,רעגײטשַא ,סָאװ .ןעטייווצ םעד טינ רהיא טניפעג

 .ןע'נוּבשח זיא ןע'נוּבשח ,ןעּביירש זיא ןעּביירש ,ןענרעל זיא ןענרעכ

 רעמָאט .זיוצנַארפ ךייַא רע טדער --- זיוצנַארפ רהיא טליוו רשפא

 . טנייה .,לעדעיפ ן'פיוא ךייַא רע טלעיּפש --- לעדעיפ רהיא טליוו

 ,קסיּפ ַא ןוא ,ןױשרַאּפ ַא ןוא ,סכואוו א ,ערה-ןיע ןייק ,רע זיא

 טינ ךָאד זיא ,רענעטָארעג ַא טסעומש עמ זַא ..,ןוא ...ןוא ...ןוא

 טנעזיוט עכילטע ךָאנ םהיא ךיא ּבעג וצרעד ןוא { ןעגָאז וצ ךייש

 דניק ַא ס'רעדורּב ןיימ ךָאד זיא רע םורָאװ ,ךיוא ןדנ ךעלּברעק

 ןייק ןוא ,סָאד טסייה ןהוז ַא טעמכ ,רענעּבירשעגוצ א רעניימ ןוא

 ןיוש םהיא טמוקיוקיוק --- ,טינ ךיוא רע זיא ,םשה ךורּב ,אנרד-תוחנ

 ןעמ טָאה יאדוא ?רהיא טנָאז סָאװ ?אאה ,הֵלּכ ענייפ א סיּפע

 ,טלעוו רעד ןיא םיכודיש עטסנעש יד ,עטסערג יד טדערעג םהיא

 טא סיּפע ?ןעד סָאװ .ןעּבױלקעגרעּביא ךיא ּבָאה יאדוא ןוא

 .ןעסיוא םינ ךייא ךיא ןיִּב ? שטַאגנוי ַאזַא קעװַא ןעמ טיג ָאיוזַא

 רערָאג רעד ןופ םיכודיש ןעגָאלשעננָא רימ ןעמ טָאה ,ּה

 ןוא ,לעמָאה ןופ ןוא ,טעװַאסילעי ןופ ןוא ,ץינעמַאק ןופ :טלעוו

 -רַאּב ןופ ןוא ,אטיל רעד ןיא סָאװ ,ווילהָאמ ןופ ןוא ,ןעּבול ןופ

 יּפִא ךימ טָאה עמ .רָארּב ןופ ןוא ,עקנימַאק ןופ ןוא ,וועשטיד

 ןוא ,טנעזיוט ףלעווצ ןוא ,טנעזיוט ןהעצ ;דלָאג טימ ןעטָאשעג

 -עג טינ ּבָאה ךיא -- טנעזיוט ןהעצכַא ןוא ,טנעזיוט ןהעצפופ

 בשיימ ךימ ךיא ּבָאה .ןעפרַאװ ךימ לָאז ךיא ןיהואוו ,טסואוו

 ןיהואוו עדוי ימ ,דמערפ רעד ןיא ןעכירק רימ גיוט סָאװ ; ןעוועג

 ,רעטסוש רעטנעהָאנ ַא ,ןעמ טגָאז יו ,רעסעּב ? ןעמעוו וצ ןוא

 ַא דיא ַא טדָאטש ןיא זנוא ייּב ןַאהרַאֿפ .בר רעטייוו א רעדייא

 טנעזיוט עכילטע ענעש טימ הדיחי-תּב ַא לעדיימ ַא רע טָאה ,דיגנ

 ,לעדיימ ןייפ ַא רהעז ךיוא זיא ןיילַא ?עדיימ סָאד ןוא ,ןדנ ךעלּברעק

 ןייק ןייז טינ סָאד לָאז סָאװ רַאפ --- ,רענעי ךימ ?יוװ ןעליוו ןוא

 ,םשה ךורּב ,זנוא ייּב ןַאחרַאפ ןענעז םינכדש טרפּבו ? ַאה ? ךודיש

 ןופ ןוא םענעי וצ רימ ןופ ,קירוצ ןוא ןיח םורַא ייז ןעפיול ,ייווצ

 רעכינ ןיוש לָאז'ס ,ןעקַאנ-ןואיזלַאה ןעּביירט ןוא ,רימ וצ םענעי
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 ןילַא ןעּבָאה ייֵז ,רהיא טהעטשרַאפ ,טינ טייצ ןייק ןעּבָאה ייז ,ןייז
 ןיִּב .ןצרעד ענעסּכַאװרעד ךָאנ ןוא ,ןעכַאמ הנותח ףיוא רעטכעט
 וי .ןעסיוא טינ ךייַא ךיא

 ףיוא ןעמוקפיונוצ ךיז ןעלָאז רימ ,ןעּבילּבעג זיא'ס ,רוציקה
 סָאו ,סָאד טינ ןעטייצ עגיטנייה רעּבָא ךָאד ןיא ."טרָאװ, ַא
 רעטניה דניק ַא טימ ןָאהטעג ךודיש ַא ןעמ טָאה לָאמַא ,לָאמַא
 ןוא בוט-?זמ ןעּבעגענּפָא ,םיהַא ןהעג וצ ןעמוקעג ,רָאג ןעגיוא יד
 רעהירפ זומ עמ זַא ,עדָאמ ַא ןערָאװעג רָאג זיִא טנייה .גונעג
 ןוא ןעקוקנָא רעהירפ ךיז ןעלָאז ייז ,רעדניק יד טימ ןעדעררעּביא
 ייז טרָאּפשרַאפ עמ ?  ןיינ יצ ,ןעלעפעג ךיז ןענעז ייז יצ ,ןעגָאז
 םענ .טוג יאדוא ךָאד זיא .,.ןילַא ךיז ןעהעז ייז -- ןעגָאז ראג
 ,רעגײטשַא ,ריד טלעפעג , : גערפ ַא םהיא והט ןוא רוחּב ןיימ ךיא
 רעייפ יװ ױזַא טיור רע טרעוו 7? עכלעזַא ןוא עכלעזַא ,ויניסייּפ
 ,"טרערעג זיא ןעגיוושעג , .טרָאװ עטייווצ סָאד טינ טרעּפטנע ןוא
 סָאװ ,יִא ."הבושּת א ךיוא זיא הבושּת ןייק , } רימ ךיא טכַארט
 ןוא .טמעשרַאפ ךיז רע טָאה אמּתסמ ? ןערָאװעג טיור זיא רע
 -רעדפיוא ףיונוצ ךיז טמוק עמ זַא ,סָאד טסייח ,ןעּבילּבעג זיא'ס
 ןעמ טעוו םעדכָאנ ,הלּכ רעד ייב ,ךילטנייוועג ,רעהירפ ,טכַאנ
 ךַאקעל ןעמ טקַאּב ? ךָאנ ןעמ ףרַאדַאּב סָאװ ,ונ -- רימ ייּב ןייז
 ךיא ןיּב .ךילטנייוועג יו ,ערעשטעוו ַא ףיוא ךיז טיירג עמ ןוא
 | | | .ןעסיוא טינ ךייַא

 ּמִא רימ ןעמ טיג ,חירפ רעד ןיא ףיוא-העטש ךיא ,םויה יהיו
 טָאה הלנע-לעּב א סיִּפע ?העירב ַא זיא ןענַאװ ןופ .ףעירב א
 םעד ףיואךעפע ,ףעירב םעד םענ ךיא .ןערהיפ וצ טכַארּבעג
 רעטסניפ רימ ןזיא -- ףעירּב םעד ןענעייל ןָא ביוה ךיא ,ףעירּב
 .? ףעירּב ןימ א רַאפ ןעוועג סָאד זיא סָאװ .ןעגיוא יד ןיא ןערָאװעג
 זַא ,יסייּפ ןיימ רימ טּביירש סָאד .,ןעכרָאה דלַאּב רהיא טעוװ טא
 .ןעדהָאפעגקעװַא זיא רע סָאװ ,ןעּבָאה לעביאראפ ןייק טינ לָאז ךיא
 הנותח ןעסיוו רעזנוא ןהָא --- ? ךעטרעוו טרעה רחיא -- ןעלזייר טימ
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 ,ןעבורּפ טינ רָאנ ךיז לָאז ךיא זַא ? רעטרעוו טרעה רהיא --- ןעּבָאה
 ,טייווטייוו ןיוש ןענעז ייז םורָאװ ,ןעכוז ייז וליפא ,רע טנָאז

 ,ןעלעוו ייז זַא ןוא ? רעטרעוו טרעה רהיא --- ןענַאד ןופ ,רע טנָאז
 -כָאנ ייז ןעלעוו ,רע טגָאז ,ןישודיקו הּפוח ןעּבָאה ,םשה הצרי םא
 ?לעוװוירב ןימ ַאזַא סיּפע ךייא טלעפעג יו ,.,קירוצ ןעמוק םעד
 יירד ןעלַאפעג זיא יז :טינ ןעמ טסעומש ּבייוװ ןיימ ןופ ,אלימ
 ;לַאדנַאקס רער רהיא ךרוד ךָאד זיא'ס םורָאװ ,תושלח לָאמ
 ֹוצ ךיא גָאז ,אנ,  .עניימ טינ ,עצינעמילּפ ר ה י א ךָאד זיא לעזייר
 ןוא ..."םיוש ןייד ףיוא גנַאלש א טעװעדָאהעגסיױוא טסָאה ,רהיא
 .ךיפטנייוװעג ,רהיא וצ טזָאלעגסיױא ץרַאה רעטיּב ץנַאג ןיימ ּבָאה

 .ןעסיוא טינ ךייַא ךיא ןיּב .הטרעוו זיא יז יװ ,ןעוועג דּבכמ
 ,ןײלַא טהעטשרַאפ רהיא ,ןעלהעצרעד טינ ךייא ףרַאדַאב ךיא

 עמ ,שטייטס .ןעטָארּבעג ןוא טנערּבעג ךימ טָאה סָאד טייוו יו
 -ָאה עמ ,המותי עטעקַאנ ַא ,עמערָא ןייַא ,דניק דמערפ ַא טמענ
 ןוא יז טהענ -- ןעכַאמ ךילקילג יז ?ליוו עמ ןוא סיוא יז טעוועד
 ַא ףיױא דניק ס'רעדורּב ןיימ ףיורא-טרהיפ ,ךַאז אזַא ּפָא-טוהט
 ףיוא ןעסירעג ,סיפ יד טימ טעּפוטעג ,ןעגירשעג ּבָאה ךיא ! שטילג
 קירוצ ןוא ! ןערָאװעג ענושמ טינ רעיש --- ּפָאק ם'נופ רָאה יד ךיז

 רימ טעוװ ,רענײטשַא ,סָאװ :טכַארטַאּב ךימ ךיא ּבָאה רעדעיוו
 טימ ןעּפוט ןיימ טימ ןעכַאמ ךיא לע סָאװ ? סעּכ ןיימ ןעפלעה
 ךיא ?עוו רעמָאט ,ןוהט ןעּביֹוהנֶא סיּפע ףרַאדַאב עמ ?סיפ יד
 ,ךימ ךיא ּבָאה ?ןעפלעה סיּפע ןענָאק ?עװ ןוא ןעּפַאחרַאפ ךָאנ

 -עגרעטנוא ,?עװטסלַאשטַאנ , וצ ןָאהטעג ףרָאװ ַא ,חמכח תישאר
 ןיא רימ ייּב זַא ,ןעּבענעגפיוא ּבָאה ןוא ,לערַאּבַאח ַא טימ טרימש
 .טע'בננ'ַאּב ךימ יז טָאה ,עכלעזַא ןוא עכלעזַא עצינעכילּפ ַא ןעוועג
 -רַאפ רימ ייּב ןעוועג זיא רע ,ןהוז ןיימ טדערעגרעּביא טָאה ןוא
 סייוו ךיא ,ןעפָאלטנַא םהיא טימ זיא ןוא ,ןהוז ַא רַאפ ןעבירש

 ,טלעג טימ ןעטיש ןעּביױוהעגנָא ךיא ּבָאה םעדכָאנ .,ןיהואוו טינ
 טדעטש עֶלַא ןיא ,םלועה תונּפ עּברַא עלַא ןיא ןעשעּפעד טקישעצ

 ,ןעפלָאהעג רימ טָאה טָאג ןוא --- הבינס רעד ןופ ךעלטדעטש ןוא
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 טינ יקַאט ?טקַאּפעג ייז ןעמ טָאה ואוו .טקַאּפעג ייז טָאה עמ
 ! בוט-לזפ ,לעטדעטש ןיילק ַא ןיא ,זנוא ןופ םייוו

 יז טָאה עמ זַא ,העידי עטונ יד רימ וצ ןעטוקעגנָא זיא'ס זַא
 רימ ןוא עװטסלַאשטַאנ טימ טצעזענפיוא ךיז רימ ןעּבָאה ,טקַאּפעג
 ,אלימ ,ןירַא ?עטדעטש םענעי ןיא ,ןיהַא ךיילג ןערהָאּפעג ןענעז
 וצ ךייש טינ ןיא --- חעיסנ רעד ןֹופ ןעלהעצרעד ךייַא לָאז ךיא
 ארומ ץלַא בָאה ךיא .םידחּפ ענייא ןיא ןעוועג ןיּב ךיא .ןעגָאז
 ַא טרָאד טלעטש עמ ,השעמ ַא ףיוא הישק ַא ,רעמָאט ,טַאהעג
 ,,,לעקירטש ן'טימ הוק יד ,רע טנָאז יו ,ןעלַאפרַאפ ךָאד זיא ,הּפֹוח
 ייז --- ןערהָאפ וצ ןעמוקעג ןענעז רימ ,ןעפלָאהעג רימ טָאה טָאנ
 רעיינ ַא ?ןעד סָאװ רָאנ ,טלעטשעג םינ הֿפוח ןייק ךָאנ ןעּבָאה
 -'ַאּב ךימ טָאה עמ זַא ,ןעּבעגעגנייַא ּבָאה ךיא יוװ ױזַא ;קילגמוא
 .טצעזעגנייא ,סָאװ-סיּפע זיּב ,עלייוורעד ייז ןעמ טָאה ןכל ,טע'בנג
 ,דלַאוג ַא טכַאמעג ,טכעלש ןערָאװעג רימ ךָאד זיא --- טצעזעגנייַא
 ,רע ןוא ,סָאד טסייה עצינעמילּפ יד ,יז ךימ טָאה טע'בנג'ַאּב זַא
 ,ןהוז ןיימ רַאפ טנעכערעג ךָאד ךיז טָאה רע ,סָאד טסייה ןהוז רעד
 ,ןעזָאלסױרַא ןיוש םהיא ?יוו עמ ,סיּפע וצ טמוק סע ,ןייר זיא
 ןעּבָאה ,טע'בנג'עג טָאה עמ בוא, : רע טכַאמ ,סָאד טסייה ןיסייּפ
 סָאד ? רעטרעװו טרעה רהיא ,?טע'בנג'עג עדייּב ,רע טגָאז ,ייז
 ױזַא לָאז רע ,טרהיפענפורַא ,עצינ'המש-חמי יד ,םהיא יז טָאה
 -ַאּב ? רעטונ ַא ןייז ןעמ רָאט ,ונ ...! ןָאק עקייטלוח ַא .ןעגָאז
 גערפ ךיא ? המותי רעמערָא ןייַא ףיוא ןעּבָאה תונמחר ןעמ ףרַאד
 טסָאקעג ךימ טָאה סע ,ךייַא גוט סָאװ ? יאדּכ זיא -- ןײלַא ךייַא
 םהיא בעילוצ םורָאװ ,ןעמונענסױרַא ייז ּבָאה ךיא זיּב ,טולּב גונעג
 ןעמוקעג ןענעז רימ ןוא -- ןענינײרּפָא ךיוא יז טזומענ ךיא ּבָאה
 | .ןעסיוא טינ ךייא ךיא ןיִּב .םייהַא

 -ןיײרַא טינ רהעמ בוטש ןיא רימ וצ יז ךיא ּבָאה ,ךילטנייוועג
 יקַאט טסעק ןוא ריטַאװק א ןעגנודענּפָא רהיא ּבָאה ךיא  .טזָאלעג
 -סָארּפ ַא ,רע טסייה ריאמ-השמ ,ףרָאד ַא ןיא בורק ַא ןערהיא ייּב
 ,םייהַא ןעמונעג ךיֹא ּבָאה ןיסייּפ ןיימ ןוא ,ןַאמספרָאד ַא ,דיא רעט
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 םיירש ןוא ךיד םענ ךיא ,שטייטס, : םהיא רעּביא טדערעג גונעג
 -טע ןעּבעג ריד ליוװ ןוא ,ןהוז םענעגייא ןייַא יו ,רימ וצ וצ ךיד
 .-סלַא טימ שיוי ן'ראפ ךיד ךַאמ ןוא ,ןדנ ךעלּברעק טנעזיוט עכיל

 :רע טנָאז ?!לאדנַאקס ַאזַא רימ טסכַאמ ןוא וד טסהעג --- ,גניד
 ךיא ,עצינעמילּפ ַא ךייַא זיא יז ?לַאדנַאקס רעד ָאד זיא סָאװ,
 טסכיילג סָאװ,, : ךיא גָאז ,"סוחי ןייא ץְלַא --- קינעמילּפ ַא ךייַא ןיּב

 -ייא ןייַא רימ ,ךיא גָאז ,ןעוועג זיא עטַאט ןייד 4 רחיא וצ ךיז וד

 ןיא רעטָאפ רהיא ןוא ,שטנעמ רעשיטייל ַא ןוא רעדורּב רענענ
 -רַאק ַא ,ךיא נָאז ,עקשוטַאלרַאש ַא ,ןייז ?חומ רימ רע לָאז ,ןעוועג
 -ַאט א .ט'שלח ּבייוו ןיימ --- קוק ַא והט ךיא ,,."קינשזָאיט

 עמ יאמל ,ןערעה טינ ןָאק יז ?ןיא סָאװ ,רעדליפעג ַא ,םַארער
 ,יז טנָאז ,יוש ןענעז ייז .ןַאמ ס'רעטסעווש רהיא ףיוא טדער

 ,הור-וצ ןעזָאל ייז ןעמ ףרַאדַאּב ,טלעוו רע'תמא רעד ףיוא עדייב
 ,ךיא גָאז ,ןעווענ טרָאפ רעּבָא זיא רע, ?רעטרעוו טרעה רהיא

 --- רעטייוו ט'שלח יז ?! ףרואווסיוא ןייַא ,ןייז ?חומ רימ רע זָאל

 טרָאװ ןייק בוטש ןיא ךיז ייּב ןָאק עמ ,תולג ַא ,קילגמוא אזַא
 ,ןעסיוא טינ ךייַא ךיא ןיב ! ןעדערסיוא טינ

 םידי יד ןיא טכער ןעמונעג ןיסייּפ ןיימ ּבָאה ךיא ,רוציקב

 טימ םהיא ףיוא ןעקוק ,ןעּבענ גנוטכַא ןעּביױהעגנָא בָאה ןוא ןיירַא
 ןוא ,לעיּפש סָאד לָאמ ַא ךָאנ ןעכַאמ טינ רימ לָאז רע ,ןעניוא
 טָאה ,רשיה ךרדּב ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע ,ןעפלָאהענ רימ טָאה טָאג
 ןופ טינ ,לזמ ֹוצ ןתח ַא ןערָאװעג זיא ןוא ןעדערנייַא טזָאלעג ךיז

 ,ןּתוחמ ַא טימ ,טרָא שימּבה-לעּב ַא ןופ טרָאפ רָאנ ,יַאדיַאדיַא ַאזַא
 --- ןָא-טהעטש רימ יוװ ...טימ ...טימ ,.,טימ ,ןדנ טימ ,ןעמָאנ ַא טימ
 ?ָאיא ,טונ ךָאד זיא ,לעמיה ןעטעּבעיז ן'פיוא ןעוועג ןיּב ךיא ןוא

 ,השעמ א ןערעה סיּפע רהיא טעוװ ,טייצ עשז-טָאה
 "נָא ןעסע םייהַא לָאמנייא טפעשעג ןופ ןהענ ֹוצ םוק ךיא

 קוק ךיא ,איצומה ךאמ ,שיט םוצ ךימ ץעז ,ךימ שַאוו ךיא ,ןעסייּב
 ;ּפָאק ןיא הבשחמ ַא ךרוד רימ טהילפ ! יסייּפ ָאטינ --- םורַא ךימ

 וצ ךיס םענ ךיא ?תחרביו ַא טכַאמעג רעדעיוו רע טָאה רשּפא
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 ,ןעסעגענּפָא .טינ טסייוו יז : יז טנָאז ? יסייּפ זיא ןאוו : רעניימ
 ! טינ טסייוו רענייק --- ןיחַא ,רעהַא ,טדָאטש ןיא סױרַא ךיא ףיול
 -השמ וצ ,בורק םוצ ןײרַא ףרָאד ןיא חילש ַא קעװַא ךָאד ךיא קיש
 טרעפטנע ?לעזייר סיִּפע טכַאמ סָאװ ,ןערעוו ערהָאװעג ,ןע'ריאמ
 ,ןערהָאפעגקעװַא ןעטכענ ךָאנ זיא יז זַא ,לעווירּב ַא ךרוד רימ רע
 בָאה .תובָא-רבק ףיוא ןיירַא טדָאטש ןיא טרהָאּפ יז זַא ,טגָאזעג
 ץרַאה רעטיּב ץנַאנ ןיימ טזָאלעגסיױא ,טייּברַאעג אמּתסמ גונעג ךיא
 -םוא עלַא רהיא ךרוד ךָאד זיא'ס םורָאװ ,ךילטנייוועג ,ּבייוו םוצ
 טינ ךייא ךיא ןיִּב ! עצינעמילּפ ר היא ךָאד זיא'ס -- ןעקילג
 .ןעסיוא

 ,ןעשעּפעד םוטעמוא ּפָאלק ךיא ,עיצילָאּפ ןיא קעװַא ףיול ךיא
 { ןײרַא רעסַאװ ןיא יו ,ָאטינ --- דלָאנ טימ טיש ,ןעשטנעמ קישעצ
 טפלעה סע -- שטנעמ סיוא ןיּב ךיא ,יירש ךיא ,טיײּברַא ךיא
 ךיא ,ןעכָאװ יירד ןעגנַאנעגקעװַא זיא'ס -- ךייַא גוט סָאװ ! טינ
 ףעירב ַא ןָא רימ טמוס םיצולּפ ! ןערָאװעג עגושמ טינ רעיש ןיּבי
 ַא ןיא טאהעג הנותח ,םשה ךורּב ,ןעּבַאה ייז זַא ,בוט-לזמ ַא טימ
 --- טינ ארומ ןייק רימ רַאפ טנייה ןיוש ןעּבָאה ןוא ,העש רעטונג
 רהעמ ייז ךָאנ טציא ןיוש טעװ עמ זַא ? רעטרעוו טרעה רהיא
 -סיוא טינ םילובלּב ןייק ייז ףיוא ןיוש טעװ עמ ,ןעפױלכַאנ טינ
 -ענ בעיל ךיז ןעּבָאה ייז זַא ?רעטרעוו טרעה רהיא --- ןעטכַארט
 -םלא טכיירגרעד ,טָאנ ןעקנַאד ,ןעּבָאה ןוא ןָא זייוודניק ןופ טַאה
 ףיוא ןעמענ ייז ןעלעוו ואוו ,יִא .טלָאװעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,גניד
 טנערעל רע : ןעגרָאז טינרָאנ ייז רַאפ ךיז ןעמ לָאז ? ןעּבעל וצ

 ןערעידוטש טעטיזרעווינוא ןיא ןיירַא ןעמַאזקע םוצ ךיז טיירג ןוא }
 טרעה רהיא --- עקרָאשוקַא ףיוא ךיז טנערעל יז ןוא ,רעטקָאד הוא
 ,ןענעידרַאפ ןוא ןעדנוטש עדייּב יז ןעּבעג לייוורעד ןוא ? רעטרעוו
 ייז טסָאק ,שרוח ַא ןעּברַאק ןהעצפופ זיּב ,ףליח ס'טָאג טימ
 ןוא ,ןעסע רַאפ ייז ןעלהָאצ טכַא ,ןעּבלַאה א טימ סּכעז הריד יד
 ...? רעטרעוו טרעה רחיא --- רעטָאפ ַא טָאג זיא ןענירעּביא ן'םיוא
 ןע'רגּפ'רעטנוא רעהירפ לעסיּב ַא טעװ רהיא ,רימ ךיא רעלק ,ונדונ
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 לעװ ,רימ ייּב ןעטעּב ןעּביוהנָא ךיז רהיא טעװ ,רעננוה רַאפ טוג

 גָאז ּבייװ ןייס וצ ןוא !זיא רעטלע רעװ ,ןעזייווַאּב ךייַא ךיא

 ? שרוש רערעטיּב ַא טסייה סָאװ ,ךיא גָאז ,וד טסהעז טנייה, :ךיא

 ןָאק ,ךיא גָאז ,קינשזָאיטרַאק ַא ,ןַאטַאלרַאש א ןעטַאט אזַא ןופ

 רעטרעווכעטש עכלעזַא המודכו ?4 סטכער ןעמוקסיורַא סיּפע ןעד

 "טנע רימ סָאד לָאז יז ,ןעגָאז טלָאז רהיא ןוא ,רהיא וצ ךיא נָאז

 לָאמַא ,ךיא גָאז ,ךָאד טסנעלּפ , ! טרָאװ ערעדנַא סָאד ןערעפ

 סָאװ רַאפ ,קירעגַאװש ןייד ףיוא טדערעג ּבָאה ךיא זַא ,ןע'שלח

 .יז םרעפטנע ױזַא ?טנַאװ יד טרעפטנע ?? טינ טנייה וד ט'שלח

 ,ייז טימ טסטלַאח וד זַא ,טינ סייוו ךיא זַא ,ךיא גָאז ,טסניימ וד,

 ןעצנַאגניא טסּכַאװ עס זַא ,ךיא גָאז ,תחאדדי ייז טימ טזיּב וד זַא

 סָאװ  .טרָאװ ערעדנַא סָאד טינ טרעפטנע ,טגייווש יז "? ריד ןופ

 -עג ןיּב ךיא זַא ,טלהיפ יז זַא ,ןערעפטנע ,רענײטשַא ,רימ יז ןָאק

 --- רימ טמוק סָאװ רַאפ .ךימ טסירדרַאפ עס זַא ,טסייוו יז ? טכער

 ךייא ךיא ןיּב ?ןעלהָאצ ױזַא רימ לָאז עמ ,טייקסטוג ןיימ רַאפ

 .ןעסיוא טינ

 טרַאה ? ניטרַאפ ןיוש טנעז רהיא ,יאדוא טניימ רהיא רָאנ

 | .סרענעש ןעכרָאה ךָאנ טעװ רהיא ,סיוא

 ןעּביירש ךעלווירּב ,רהָאי ַא ןעננַאנעגקעװַא זיא'ס ,רוציקּב

 טמוק םיצולּפ .טרָאװ ַא טינ ייז ןענַאמרעד טלעג ןופ רָאנ ,ייז

 טפור עמ ןוא לעגנוי ַא טַאהעג טָאה יז --- בוט-פזמ א ןָא רימ

 בוט-לזמ, :ּבייוו ןיימ וצ ןָא ךימ ךיא ףור ! תירּב ן'פיוא זנוא

 ןעמָאנ ַא ןוא ,ךיא גָאז ,תירּב רעטגעלעגנָא ןייֵא ,תחנ זייד טימ ריד

 יז רָאנ ,טינ רימ יז טרעפטנע ..."קירעגָאװש םענעש ןייד ךָאנ

 ,ּבוטש ןופ קעװַא טהעג ןוא ןָא ךיז טוהט ,טנַאװ יד יוװ ךיילּב טרעוו

 א טרַאװ ךיא .ןעמוק דלַאּב יז טעװ אמּתסמ :רימ ךיא רעלק

 זיא'ס ,רעיפ טרַאװ ךיא ,יירד טרַאװ ךיא ,ייווצ טרַאװ ךיא ,העש

 ענעש ַא !יז ָאטינ -- טכַאניקָאטש ןיוש זיא'ס ,טבאנראפ ןיוש

 ןערהָאפעגקעװַא זיא יז --- ךייַא גוט סָאװ ! עצרוק ַא רָאנ ,השעמ

 טינ טמוק יז ,רהָאי ייווצ דלַאּב ןיוש ,ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ,ייז וצ
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 טָאה .! םייהַא ןעמוק חּכמ ןערעלק ֹוצ ןָא טינ רָאנ טּביױה ןוא קירוצ
 ,טרַאװעג ךיא ּבָאה רעהירפ 4 השעמ ַאזַא לָאמַא טרעהעג רהיא
 ,ןעהעזעג ּבָאה ךיא זַא ןוא .לעווירּב ַא ןעּביירש רימ יז טעװ רעמָאט
 ,לעווירּב ַא ןעּבירשעגקעװַא ר היא ךיא ּבָאה ,טינ טּביירש יז
 רַאפ סָאד טָאה םינּפ ַא רַאפ סָאװ ?ןכתיה, : רהיא ּביירש ןוא
 ,ןעטרָאד זיא טלעוו רהיא זַא ,רימ יז טרעפטנע "1? טלעוו רעד
 ,ֿפעקינייא סָאד זַא ?רעטרעוו טרעה רהיא -- רעדניק ערהיא ייּב
 ךָאנ ,עלעשרעה אקוד טסייה רע --- ,ןערָאװעג ןעריוּבעג זיא סָאװ
 -פעװ ןהעצכַא ןופ רערעייט .רהיא ייַּב זיא --- ?עשרעה רעדורּב ןיימ

 ,טינ סָאר טגירק עמ סָאװ ,יז טגָאז ,עלעשרעה ַאזַא זיא'ס .ןעט
 ,ןערעדנַא ן'זיּב קע ןייא ןופ טלעוו עצנַאג יד ןערהָאּפסױא לָאז עמ
 ןיא ןוא רשוע ןיא ןערעטלע ךיז לָאז ךיא ,רימ טעוװעשניוו ןוא
 | ...2 רעטרעוו טרעה רהיא --- רהיא ןהֶא ןיילַא דובּכ

 נָאז ןוא ,לָאמ א ךָאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ רחיא ךָאד ךיא ּביירש
 ! ןעשָארג ןייק ןעקיש טינ ?עוו ךיא זַא ,טרָאװ ןעּברַאה ן'טימ רהיא
 "רעוו טרעה רהיא -- טלענ ןיימ טינ ףרַאד יז זַא ,רימ יז טרעפטנע
 ןיּב ךיא זַא ,ףעירּב ַא קעװַא רעדעיו רהיא ךיא ּביירש ?רעט
 ףיוא טלעג עצנַאנ סָאד ןעגָאזּפָא לע ןוא הלחנ-ריבעמ עלַא ייז
 וצ טָאה יז זַא ,ּפָא רימ טרעפטנע ןוא טינ ךיז יז טליופ ! תומלוע
 -רךָאד טבעל יז זַא ? רעטרעוו טרעה רהיא -- טינ תונעט ןייק רימ
 םורָאװ ,רענרע טינ רעטייוו יאולה ,דובּכ טימ רעדניק יד ייּב ןעס
 ןיוש ןיא לעזייר ןוא טעטיזרעווינוא ןיא ןירַא ןיוש ןזיא יסייּפ
 גיצעּבעיז יו ,סיורג ױזַא ןיוש ןענעידרַאפ ייז .עקרָאשוקַא ןייֵא דלַאּב
 -ריבעמ חּכמ ןוא ?רעטרעוו טרעה רהיא -- שדוח ַא ןעּברַאק
 ןעקנעשקעװוַא ןעגעמרַאֿפ ץנַאנ ןיימ ךיא געמ ,יז טגָאז ,ןייז חלחנ
 --- רעטסיולק א ףיוא וליפא ,ליוו ךיא ןעמעוו גָאט ןעניטנייה וליפא
 רענייר ַא ןיּב ךיא זַא ,סיוא-טזָאל ןוא ? רעטרעוו טרעה רהיא
 ןערעדעפ טימ םורַא ךימ טקעטש ,יז טגָאז ,טלעוו יד .רענ'עגושמ
 טנָאז ,ָאד זיא סָאװ , .,ןָאהטענּפָא ּבָאה ךיא סָאװ ,השעמ רעד רַאפ
 ןיימ ןעמונעג טָאה ןהוז ס'רעדורּב ןייד סָאװ ? קילנמוא רעד ,יז
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 וד ,ןָא טינ ױזַא ָאד ריד טהעטש סָאװ - ? רעטכָאט ס'רעטסעווש

 טנָאז ,טסלָאז וד, ? רעטרעוו טרעה רהיא -- ?? שיקעל רעשירַאנ

 רע יוװ ,ןעלעשרעה ףיוא ,דניק ן'פיוא ןוהט קוק ַא ןוא ָאד ןייז ,יז

 -עיד, טכַאמ ןוא טערטַאּפ ס'נערייז ן'פיוא רעגניפ ן'טימ טזייוו

 --- "שטעּפ יירד ןעּבעגעג ןיילַא ,יז טגָאז ,ךיז וד טסלָאװ ,"איד

 ןיִּב .ןעטרָאד ןופ רימ יז טּביירש יוזַא ? רעטרעוו טרעה רהיא

 ...ןעסיוא טינ ךייַא ךיא

 טניימ יװ 4 ןעזייַא ןופ רעקרַאטש ןייז טינ ןעמ ףרַאדַאּב ,ונ

 םייהַא ןהענ וצ םוק ךיא זַא ,רעגײטשַא ,ךימ סָאד טנערּב ,רהיא

 ךיא ?טנעו רעיפ יד ןעשיווצ ןייֵלַא רענייא םורַא ךימ הערד ןוא

 ,ךייַא טעּב ךיא ,ןעּבעל ןיימ זיא סָאװ : ןענעכערַאּב ןָא ךימ ביוה

 סָאװ רַאפ ?ףוס ַאזַא רימ טמוק סָאװ רַאפ ?טלעוו רעד ףיוא

 ןיימ רַאֿפ ? ןעוו רַאפ ןוא סָאװ רַאפ ? רעטלעדניאזַא רימ טמוק

 ןייק טָאה ...? רעטקַארַאכ ןעכייוו עלדָאּפ ןיימ רַאפ ? טייקסטוג

 -ָאד רַאפ זיא ,ןופרעד ןעדער ןָא ביוה ךיא זַא :טינ לעּביארַאֿפ

 טינ ןָאק ךיא ,טינ ןָאק ךיא ןוא ,ןערערט רימ ךיז ןעלעטש עדַאס

 | ! ןעדער

 ראט עמ ? רהיא טרעה .רעטונ ןייק ןייז טינ רָאט עמ ,יוא

 | !רעטוג ןייק ןייז טינ

 ,ןהעצרהעפ רעמונ עטכישעג עדנע



 ןהעצפופ רעמונ עטכישעב

 ףרשנ ַא

 ,1908 רהָאי ןיא ןעבירשעג





 ןהעצפופ רעמונ עטכישעג

 ףרשנ ַא

 רעטניה ןעדיא ַא ןענע'שרד ךיא רעה -- ןעדיא ערעזנוא ---
 ערעזנוא -- ֹוצ םהיא ןערעה ןערישזַאסַאּפ ןוא סעציילּפ עניימ

 לָאז טָאג ,ןענָאז וצ ךייש טינ ךָאד זיא'ס ,רהיא טרעה ,ןעדיא

 סָאװ -- אזיזױּפ אמע ןייֵא ןיא'ס ,דער יד רַאפ ןעפָארטש טינ

 ,ןעסע לעגוק טוג רָאנ זיא ןעדיא ַא טימ -- ?שטייט יד זיא
 ַא ןוא ,תורבקה-תיּב ןייא ףיוא ןעגיל ןוא ,רודיס ןייא ןופ ןענווַאד

 -..} טינרָאנ ןוא ,ןעטַאט ןיא ייז ןיא חור

 סָאװ ןוא טלעדורדעגנָא יֹזַא ךיא ןיּב סָאו ,טנערפ רהיא

 ןיימ ךיז ףיוא ןעּבָאה טלָאז רהיא ? ןעדיא ףיוא ױזַא ךיא עּפַאיל
 טלָאװ ,רימ טוהט עמ יװ ,ןוחט ױזַא ךייַא ןעלָאז ןעדיא ןוא ?עקעּפ
 -ענ טלָאװ רהיא רעדָא ,ןעסַאנ יד ןיא ןעשטנעמ טּפַאחעגנָא רהיא

 סָאװ ,דיא אזַא ןיִּב ךיא ,טינרָאנ רָאנ ! ןעקעטש א טימ ןעגָאלש

 הענ ךיא .טלעוו ַא טימ ךיז ןענעירק טנייפ בָאה ךיא ערָאטַאק

 .טהעטש יו רעדָא ,ןהענרעּביא סניימ זָאל ;גנַאנ םעד טימ דימּת

 טימ ךיז זָאל --- ? שטייט יד זיא סָאװ --- וגהנמּכ םלוע :טרָאד

 ...|טינרָאנ ןוא ,ןעטַאט ןיא ייז ןיא חור א ןוא ,ןענעכער טָאג ייז

 ַא ,טכַאדעג ךייַא רַאפ טינ ,ןיילַא ןיּב ךיא :השעמ ַא טרעה
 רָאנ ,סניילק ַא ,וועלסהָאּב ןופ ?עטדעטש ןיילק א ןופ ,רעוװעלסהָאּב
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 עמ זַא ,ייז ףיוא טגָאז עמ סָאװ ,ךעלטדעטש יד ןופ ,סליואוו ַא

 ,ךעלטרעטש יד ןופ ; ןעהעגפיוא רעטיש ןוא ןעהייז טכידעג ייז לָאז

 טינ םהיא ןעמ לָאז ,ןעפָארטשַאּב טכער ןעצימע ליוװ עמ זַא סָאװ

 לָאז וועלסהֶאּב ןייק זנוא וצ -- !עפ --- ריּביס ןייק ןעקישרַאפ

 ןעּבעג ןוא ,רעמערק ַא רַאפ םהיא ןעכַאמ ןוא ,ןעקישרַאפ םהיא ןעמ

 לָאז םעדכָאנ ןוא ,ןעצעזנָא טכער ןענָאק לָאז רע ,טידערק םהיא

 ןוא קַאה טימ ןערעוװו טנערּברַאפ ,הפרש ַא ךיז ףיוא ןעּבָאה רע

 דָאז ןעדיא רעוועלסהָאּב ןוא ,םעדָאפ ַא ןעועטַארוצסױרַא טינ ,קַאּפ

 ,"שאה ירואמ ארוּב , טכַאמעג ןיילַא רע טָאה סָאד זַא ,ןעגָאז ןעל

 רעוועלסהָאּב סָאװ ,אמּתסמ ןיוש ךָאד טהעטשראפ רהיא ...ידכּב

 "קעװַא יקַאט ןוא ןעגָאז ןענָאק ןוא ןעטכַארטסױא ןענָאק ןעדיא

 ,ןעטַאט ןיא ייז ןיא חור ַא ןוא ,ףרַאדַאּב עמ ואוו ,וצניהַא ןעּביירש
 ...} טינרָאנ ןוא

 טָאה רהיא ןעמעוו טימ ,ןהעטשרַאפ ןיוש רחיא טנָאק ןופרעד

 ,ןעשטנעמ ןעכילקילגמוא ןייֵַא טימ ןוחט וצ טָאה רהיא ; ןוהט וצ

 ףיוא טָאה סָאװ ,ןעשטנעמ ַא טימ ,ךילקילגמוא לָאמ יירד זיא סָאװ

 ,סנעטייווצ ,ד י א ַא ךיא ןיּב ,סנעטשרע :; ?לעקעּפ גידנעיירד ַא ךיז

 -הֶאֹּב א ךיא ןיּב ,סנעטירד ןוא ,דיא רעווע 5 ס ה ַא ב ַא ךיא ןיּב

 יד ןופ --- ףרשנ ַא רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא ,ף רש נ ַא דיא רעוועלס

 ,סע טסייה ,ןיּב ךיא ! רודיס ןיא סָאװ ,"םיפרשנה םירּפ , ע'תמא

 יו ?רהיא טניימ ,ױזַא יו .ןערָאװעג טנערּבענּפָא רהֶאי סניטנייה

 -- יּתשקבו יּברחּב שממ סױרַא ןיּב ךיא !ךַאד רענעיורטש ַא

 ןוא .טַאהעג ךימ טָאה עמַאמ יד יװ -- ? שטייט יד זיא סָאװ

 טינ טַארוקַא טכַאנ ענעי אמּתסמ ךיא ףרַאדַאּב ,ךיז טרהיפ עס יװ |

 טינ ןעוועג ןיִּב ךיא ?ןעוועג ךיא ןיּב ואו ! םייה רעד ןיא ןייז

 ַא רעניימ ייּב ,ןעוועג ךיא ןיּב עשטשַארַאט ןיא ,זנוא ןופ טייוו

 ַא רהעז ןעװעגנ .ןעוועג ךיא ןיּב לָאמ-סנק א ףיוא רעטסעווש

 טינ ,טסענ ענייפ רהעז טימ ,הדועס ַא טימ ,לָאמ-סנק רענייפ

 -סיוא טָאה עמ זַא ,ןהעטשרַאפ טנָאק רחיא ..סעכרַאּפ רעוועלסהָאּב

 ץוחַא ןוא רעיּב ץוחַא ,ןעפנַארּב רעמע ןעּבלַאהרעדנָא ןעקורטענ
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 זיא סָאװ -- יעּבדּכ טייצ יד טכַארּברַאֿפ טָאה עמ ,ץרוק .ןייוו
 רימ טמוק םיצולּפ ,ןעטָאּבעג טָאה טָאג יװ -- ? שטייט יד
 -אּב אשטשאיט ,ןעילַאּב יטעיד ,ןעילַאּב ַאנעשז, :שעּפעד א ןֶא
 יד טּפַאהעג אמּתסמ ךָאד ךיא ּבָאה "!ענסַאּפָא םעשטָא ,ןעיל
 םוק ךיא ! םייהַא יכדרמ-חשמ ךלח ןוא סעציילּפ יד ףיוא סיפ
 ןייק טינ ,טיילק ןייק טינ ,ּבוטש ןייק טינ !חנותח ַא -- םיהַא
 אובי וּפנּב ,בייל ן'פיוא דמעה ןייק טינ ,עלעשיק ןייק טינ ,חרוחס
 ןַאמערַא ןייֵא ןעוועג -- שטייט יד זיא סָאװ -- אצי וּפנֹּב
 --- רעדניק יד ,טנייוו ךַאּבענ ּבייוו סָאד ...ןויבא ןייֵא סױרַא ןוא
 ַא .ןעגעלוצרעדינַא ּפָאק םעד ואוו ָאטשינ ,גידנעקוק רהיא ףיוא
 טו ג ןוא ,טריכַארטסעג ןעוועג זיא'ס סָאװ ,שטָאח קילג לעקיטש
 טנוה רעד טגיל ,ךימ רהיא טהעטשראפ ,ָאד ןוא ,טריכַארטסעג
 .חרצ עּבלַאה ַא ןעוועג ךָאנ טלָאװ ןיילַא סָאד רָאנ ...ןעּבָארגַאּב
 ןעוועג ןיא לָאמ סָאד סָאװ ,קילגמוא רעצנַאג רעד ןעוועג רעּבָא ןיא
 רהיא טפרַאד ,ןיוש ּבָאה ךיא תמחמ ;לָאמ עטשרע סָאד טינ
 ןיא טכַאנייּב ךיוא ,טנערּבעג ,טכַאדעג טנייה םינ ,לָאמַא ,ןעסיוו
 .םייה רעד ןיא ןעוועג טינ ןיּב ךיא תעשּב ךיוא ןוא ,ןעוועג סָאד
 ןעמוקעג :טָאלג ןעפָאלענּפָא ,טָאג ןעקנַאד ,סָאד זיא טלָאמעד רָאנ
 -ּפִא ,סעטַאמש עטנערּבעג יד ןעּבירשעגרעּביא ,רָאטקעּפסניא רעד
 ,ֿפָארַא לעדנער ַא ,ןעש ,ןייפ ,טכיילגענסיוא ךיז ,קזיה םעד טצַאשעג
 ...| טינרָאג ןוא ,ןעטַאט ןיא ייז ןיא חור ַא ןוא ,ףױרַא לעדנער ַא

 רעּבָא לָאמ סגיטציא .השעמ ַא לָאמ ןייא ןעוועג סָאד זיא
 פיצמו רמוש טָאג לָאז ,רָאטקעּפסניא ןייַא טקישעגוצ רימ ןעמ טָאה
 -יקנ ַא --- קילג ןיימ ףיוא ןוא ! עשורמ עשר ַא ! ןעדיא עלַא ןייז
 -- ?השעמ ַא טרעהעג רהיא טָאה ...! טינ טמענ רע ,סינ'טיּפב
 טלעּבירג ןוא טרעטשינ ןוא רע טכוז ! ךַאמ הענ ןוא ,םינ טמענ רע
 יו ,ןעכַאמ רָאלק םהיא לָאז ךיא ,ןעוויּבעד ךיז פיו ,טּבָארג ןוא
 -רַאמ זיא לעיפיוו ןוא ?  ןענַאװ ןופ ןוא ,טנערּבעג סָאד טָאה ױזַא
 דךירש ןייק ןעּבילּבעג טינ זיא סָאװ רַאפ ןוא ? ןערָאװעג טנערּב
 ךיא !..  הנעט ןיימ ,ךיא גָאז ,א .,.2 ןליפא ךילס ןייק ? םילּפו
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 "ונוּבר ם'ייּב טגערפ ,ךיא גָאז ,טהעג !ענעגייא סָאד ךיוא הנעט

 ױזַא זַא ,םינ טניימ ,רע טגָאז ,טַאלנ טינ זיא'ס , ..."םלוע-לש

 ַא לעסיּב א ךייַא טלעפעג .,,."טלעג זנוא ייּב רהיא טמענ ךיג

 -גוא לעטַאװַאדעילס רעד יו טקנוּפ ,זנענ יד טקערש רע ?םכח

 ; דניק-םוּפולמ ַא טּפַאטרעד ,גנוצ רעד ייּב ןעּפַאח ךימ ?יוו רערעז

 ,יעגזעּבויל ,עינמ ישזאקס ,רימ וצ רע טגָאז ,עקשָאמ ,ָאנ-ישזַאקס ,

 לָאז ךיא ,טסייה סָאד --- "? שירָאג זַאר ידשזַאק יט ָאװועשטטָא

 ? לָאמ עלַא ןערּב ךיא סָאװ ,?כש רעד זיא סָאװ ,ןענָאז ןהעג םהיא

 ַא ןופ --- "עידָארָאהַאלּב עשאו ,םהיא ךיא גָאז ,ַארַאשזַאּפ טָא ,

 ךָארג סיּפע ,רע טגָאז ,וד טסָאה סָאװ רַאפ, ...ךיא ןערּב הפרש

 "עג טסָאה וד רעדייא ,ןעכָאװ ייווצ טימ רעהירפ טריכַארטסענ

 לָאז ךיא ,ץירּפ ,טלָאװעג וד טסָאה ,ךיא נָאז ,ןעד סָאװ, ?7? טנערּב

 ,סָאװ רַאפפ ..."?רעטעּפש ןעכָאװ ייווצ טימ ןעריכַארטס

 ?? טסנערּב וד תעשּב ,םייה רעד ןיא ָאטינ דָארג וד טזיּב ,רע טנָאז

 ,השעמ תעשּב ,ךיא גָאז ,םייה רעד ןיא ןייז לָאז ךיא זַא ןוא .,ונ,

 טָאה ,רע טגָאז ,סָאװ רַאפ, ..;"? רעגנירג ןעוועג ןיוש ריד טלָאװ

 סָאד ןוא ,ףַאלש ןענעז רעדניק יד זַא ,טריפַארנעלעטעג ריד ןעמ

 גָאז ,ידכּב; "?ייּברַאפ זיא רענעיווש יד ןוא ,ףַאלש זיא בייוו

 טָאה סָאװ רַאפ, ..."רעכיג סָאװ ןערהָאּפ וצ ןעמוק לָאז ךיא ,ךיא

 ,ךיא גָאז ,ידכּב- ?? תמא םעד רעסעּב ןעּבירשעג טינ ריד ןעמ

 ,רימ וצ רע טכַאמ ,ױזַא ּביוא, .,,"ןעקערשרעד טינ ךימ לָאז ךיא

 ןעסיוו טסלָאז .ריד טימ טלַאה ךיא ואוו ,ןיוש ךיא העטשרַאפ

 רַאפ ןוא סָאװ רַאפ, ."ןייֵא ךיד ץעז ךיא זַא ,רע טגָאז ,ןייז

 גָאז ,טסמענ וד ?רימ וצ וד טסָאה סָאװ --- .ךיא נָאז --- ? ןעוו

 טסכַאמ ןוא ,גידלוש המשנ יד טָאנ זיא סָאװ ,ןעשטנעמ ַא ,ךיא

 -יוק טסליו ? ןעליוק ,ךיא גָאז ,ץנוק ַא'ס ! ךילקילנמוא םהיא

 ַא ןַאהרַאפ זיא'ס זַא ,ךיא גָאז ,טסעגרַאפ וד !עליוק --- ןעל

 ןערָאװעג רע זיא .,,"טלעוו רעד ףיוא טָאג ַא ָאד זיא'ס ןוא ןָאקַאז

 -לעזַא ןוא רעכלעזַא וד ? טָאג טימ ךָאנ טסרער וד, ןעדנוצעגנָא

 יװ ןייר ,ןייר ןיִּב ךיא זַא ,םהיא ךיא רעה סָאװ רָאנ ..."! רענ
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 יד זיא סָאװ -- רשֹּב 529 ןב יהֹּת לַא :רע טנָאז יװ ,דלָאנניג
 ,ךָאנ טינ ךיז טרעה ,לעּבָאנק ןייק טינ טסע עמ זַא -- ? שטייט
 ...1 טינרָאג ןוא ,ןעטַאט ןיא ייז ןיא חור ַא ןוא

 סיּפע ןָאק ! װעלסהָאּב רעּבָא ךָאד זיא ;טונ ןעוועג טלָאװ
 ? טלעג טסיזמוא ןעמענ לָאז רענעי זַא ,ןעדייל דיא רעוועלסהָאּב ַא
 ,סָאד טסייה תוריסמ טימ ,ןערעיּפַאּפ טימ טזָאלעצ ךיז ןעמ טָאה
 ןעּבָאה ךס ַא ןוא ,טסָאּפ רעד ךרוד ןעּבירשענקעװַא ןעּבָאה ךס ַא
 "עווטסעשטשּבִא , רעד ןיא דובּכ רעייז טימ ןעוועג חירטמ ןײלַא ךיז
 ארוּב , טכַאמעג ןייֵלַא ךיא ּבָאה סָאד זַא ,ט'רסמ'עג ךימ ,ןײרַא
 ןיִּב סָאד זַא ...?ןענָאק םיצקש ,טרעה רהיא .,.,"שאה ירואמ
 ..,ידכּב ,םייה רעד ןופ טכַאנ ענעי ןערהָאפעגקעװַא ענטסימוא ךיא
 ףךימ ייּב ןיא'ס זַא ןוא ...? ןענָאק סעיַאטלוה ,טהעטשרַאפ רהיא
 ףיא ?עיפיוו ,הרוחס לעיפ יױזַא ,ייז ןענָאז ,ןעוועג טינ לָאמנייק
 -ענוצ ּבָאה ךיא סָאװ ,רעכיּב יד טימ תונוּבשח יד זַא ןוא ,ןָאדזייוו
 ,ןעזייוופיוא סָאד ןעלעוו ייז ןוא ,תונוּבשח עשלַאפ ןענעז ,טלעטש
 ,,,טימ ...טימ ,תוריסמ ס'נמה טימ ,םיתפומו תותוא טימ ,ייז ןעגָאז
 ,..| טינרָאג ןוא ,ןעטַאט ןיא ייז ןיא חוד ַא םימ

 ,ןייר טרָאפ ןיּב ךיא זַא ,ךייא טעּב ךיא ,ייז טרעה רע רָאנ
 ןיילַא ךיא זַא ,ןעגָאז ייז סָאװ סָאד ,אלימ- . דלָאגניג יוװ ןייר
 ַא .עטָאלּב טָאלג ךָאד ןיא ,"שאה ירואמ ארוּב , טכַאמעג ּבָאה
 -,ךאז אזַא ןוהטּפָא ןיוש ליוו עמ זַא ,ךָאד טהעטשרַאּפ דניק טסדנימ
 ַא ,רעכלעזַא ןיוש ךיז טניפעג עס ,ןילַא טינ םָאד ןעמ טוהט
 8 רַאפ ּפִא סָאד טוהט רע סָאװ ,"תרשה-יכאלמ, יד ןופ חילש
 ןוא ...? ְךייַא ייּב ןיא ױזַא יװ ? ױזַא םינ ? סָאװ ..,לערעיירד
 ןופ ןערהָאפעגקעװַא ענטסימוא ןיִּב ךיא זַא ,ןעגָאז ייז סָאװ סָאד
 לָאמ-סנק ַא ןעוועג טראפ זיא'ס .יירע'תוטש ַא זיא ,םייה רעד
 ןיא רעטסעוװש עגיצנייאנואנייא ּבָאה ךיא .רעטסעווש ןיימ ייּב
 ךיא לָאז ,רעטכָאט עטסלעטימ יד הנותח יז טכַאמ ,עשטשַארַאט
 ךייֵַא גערפ ךיא ? רשוי ַא יקַאט ? לָאמ-סנק ן'פיוא ןערהָאפ טשינ
 -נייאנואנייא טָאה רהיא ןעוו ,רעגייטשא ,ןעוועג טלָאװ יו :ןיילַא
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 רעטסלעטימ רעד טימ ךודיש ַא טוהט יז ןוא ,רעטסעווש עניצ

 ןערהָאפעג טשינ ןוא םייה רעד ןיא ןעסעזעג רהיא טלָאװ ,רעטכָאט

 ? רהיא טגייווש סָאװ ,ןיינ ?לָאמ-סנק ץפיוא רעטסעווש רעד וצ

 "עד דָארג זַא ,ןעפערט ןוא איבנ ַא ןייז לָאז ךיא ,רענײטשַא ,יצ

 טימ ךודיש ַא טוהט עשטשַארַאט ןיא רעטסעווש ןיימ ןעוו ,טלָאמ

 ַא ןייז וועלסהָאּב ןיא רימ ייּב טעו ,רעטכָאט רעטסלעטימ רעד

 "עג ןוא .,טריכַארטסעג ּבָאה ךיא סָאװ ,שטָאה קילג ַא !הפרש

 טמוק .תופרש עניטנייה יד רעּביא יקַאט ךיא בָאה טריכַארטס

 יד ןיא סָאװ ,תופרש יד ןופ ןעטלַאהוצסיוא טשינ זיא ,רעמוז רעד

 ןיא רעדָא .רערעדנַא רעד ךָאנ הפרש ןייא ,ךעלטדעטש עניילק

 רעדָא ,עצישטער ןיא רעדָא ,קסױרּבַאּב ןיא רעדָא ,הפרש ַא רימ

 בשיימ ךימ ךיא ּבָאה ...! טנערּב םלוע רעד --- קָאטסילאיּב ןיא

 עלַא -- ?שטייט יד זיא סָאװ -- םירבח ?ארשי ?ּכ :ןעוועג

 הטוש ,ךיא ףרַאדַאּב סָאװ ? ךיא ןיּב ואוו זיא ,ונ ; ןענערּב ןעדיא

 ךיז ןעזָאלרַאפ ,םָארק ַא טימ עקיזיר ןיא ןהעטש ,ץלָאהקיּפ ןּב

 ךלַאּביװ ןוא ,ונ ?עריכַארטסרַאפ יז ןָאק ךיא ןַא ,םיסנ ףיוא

 רעהעג עס יו ןעריכַארטפס טינ ןיוש ךיא לָאז סָאװ רַאפ ,ןעריכַארטפ

 ןעניר שטָאח זָאל ,רע טגָאז ,ריזח ןעסע זַא ,ךשפנ הממ ?ןייז וצ

 ,ןעמענ טינ "עווטסעשטשּבָא, יד טעװ חור רעד ,דרָאּב ן'רעּביא

 ,ןערעװ טינ רעמערָא יז טעװ ךעלּברעק עכילטע עניימ רעּביא ןוא

 ...! טינרָאג ןוא ,ןעטַאט ןיא ייז ןיא חור ַא ןוא

 ןוא טנעגַא ןיימ וצ ןייפ ץנאג ןעגנַאגענקעװַא רימ ךיא ןיּב

 .השעמ יד זיא ױזַא ןוא ױזַא ,לעוונייז ,סיוא רָאנ רעה , : םהיא גָאז

 ,ליוו ךיא ? עקיזיר ןיא ןהעטש ךיא לָאז יאמל ,טנערּב םלוע רעד

 --- ?4 תמאּב יקַאט, ."םָארק ןיימ ןעריכַארטסרַאפ רימ טסלָאז וד

 סָאװ, .עלעכיימש ענדָאמ ַא טימ רימ ףיוא טקוק ןוא רע טכַאמ

 ,בָאה ךיא, "7? ןעשַאוװענמוא רנּפ ַא יוװ ,ךיא גָאז ,וד טסלעכיימש

 גָאז ,טסייה סָאװ, ."גנַאּב רימ טוהט עס ןוא האנה ,רע טנָאז

 טוהט גנַאּב ??גנַאּב ריד טוהט עס ןוא האנה טסָאה וד ,ךיא

 ןוא .,טריכַארטסעג לָאמנייא ,רע טגָאז ,ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ ,רימ
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 טינ ןיוש ךייא ךיא .לעוו לָאמ ערעדנַא סָאד סָאװ ,ךיא ּבָאה האנה
 טגָאז ,ױזַא, .ךיא גָאז -- "4 השעמ יד זיא סָאװ,, - ,"ןעריכַארטס
 ךיא ּבָאה ןעו, .?"טרַאנענּפָא לָאסנייא ךימ טָאה רחיא ?ייוו ,רע
 גָאז, .'טנערּבעג טָאה רהיא ןעוו ,טלָאמעד , "7? טרַאנעגּפָא ךיד

 טנייה טינ, "! שטאגנוי רעּבָארג וד ,"טכַאדעג טנייה טינ, שטָאח
 טגָאז --- "! טכַארעג ןעדיא ןייק רַאפ טינ ,טכַאדעג ָאד טינ ,טכַארעג
 ..!ןָאק ץעגיש א ,ןײרַא םינַּפ ןיא ךיילג רימ טכַאל ןוא רע
 וצ ףיױא טרָא רעדנַא ןייֵא טכוזענּפָא ּבָאה ךיא ,ךייֵַא טלהָאמ
 -- םירצמּב םירנּפ ןיא ילּבמחה !הגאד עסיורג ַא ,ןעריכַארטס
 ייּב ןַאהרַאפ סעװטסעשטשּבֶא גרַאק --- 3 שטייט יד זיא סָאװ
 טּפַאטרעד ךיא ּבָאה !טניח יד יו ,ןעטנעגַא ! ינעטַאט ?זנוא

 -עג ןיא ןוא טסעק ןופ ּפָארַא סָאװ-רָאנ זיא סָאװ ,ןַאמנעגנוי ַא
 .טייּברַא טכוז ןוא "עװטסעשטשּבא , ןייַא ןופ טנעגַא ןייֵא ןערָאװ
 ,טריכַארטסרַאפ ךימ רע טָאה אמתסמ ,רהיא טהעטשרַאפ יוװ ,ונ
 טעּב ךיא ?טינ סָאװ רַאפ -- ּכ"ור םיפלא תרשע ףיוא יקַאט ןוא
 ןהעצ רַאפ יו רהעמ ךָאנ ןעּבָאה וצ ןָא טינ רימ טהעטש עס ,ךייַא
 -ַאּבֶאו רַאװַאט, ? טיילק ןיא הרוחס סעצנעװַאדרַאמש טנעזיוט
 ןעגרָאמ ,ָאטינ ןיא טנייה -- ?שטייט יד ןזיא סָאװ --- ?יטָאר
 ,ןעריא רעוװעלסהָאּב יד ,טציא ןעגָאז ייז ,יִא ....ןַאהרַאפ זיא
 ? הרוחס לעיפ יוזַא טַאהעג טינ לָאמנייק ּבָאה ךיא זַא ,סע טסייה
 ,ןעגָאז ייז ןעזָאל ,ןעזייוורעד ןהעג ייֵז ןעזָאל ? ייז טרעה רעוו

 ,ןעטַאט ןיא ייז ןיא חור ַא זָאל ,ןעליּב ייז ןעזָאל ,ןעדער ייז ןעזָאל
 ...} טינרָאג ןוא

 ּבָאה ךיא תעשּב ,השעמ תעשּב סָאװ ,ןעוועג זיא קילג סָאד
 טסואוועג טינ רענייק וועלסהָאּב ןיא זנוא ייּב טָאה ,טריכַארטסעג
 ...טַאלג השעמ יד ןעפָאלענּפָא רַאפרעד יקַאט זיא ,השעמ רעד ןופ
 ךיא ,קילנמוא סָאד טכַאמעג ךיז טָאה סע זַא ,םעדכָאנ טשרע ןוא
 ןעּבָאה ,סע טסייה ,לָאמ ערעדנַא סָאד ןערָאװעג טנערּבענּפָא ןיּב
 :ןעטנעגַא יד וצ ךיז ןָאהטעג ףרָאװ א דלַאּב לארשי ינּב ןניחַא
 ? טריכַארטסעג ןעוועג זיא ןעוו ןוא ? טריכַארטסעג ןעוועג זיא ואוו
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 ןיא עמ ןַא ןוא .,.? טריכַארטסעג ןעוועג זיא לעיפיוו ףיוא ןוא

 --- שער ַא ןערָאװעג זיא ,טנעזיוט ןהעצ ףיוא זַא ,ןערָאװעג רהָאװעג

 טעוװ יכדרמ-השמ ! ?טנעזיוט ןהעצ ,שטייטס ! ךיז ןעפע לעמיה

 עצראוש ניצכַא ךייַא ּבָאה ..!ןעּברַאק טנעזױט ןהעצ ןעמענ

 ןהעצ ןעמענ טעװ יכדרמ-השמ זַא ,ךייַא טרחַא סָאװ !רהָאי

 -השמ הלילח טנעידרַאפ רעמָאט ,ארומ רהיא טָאה סָאװ ?טנעזיוט

 -השמ ןעוו ,טרהעקרַאפ ןעוועג טלָאװ יו ןוא ?לעברעק ַא יכדרמ

 םהיא רהיא טלָאװ ,הפרש רעד וצ ןענעלרעד ןעפרַאד לָאז יכדרמ

 ךיז טלעיּפש רהיא !ועלסהָאּב טייקגיניילק א ..,7 טרהעקעגמוא
 ! םיקידצ ! טייל עכילרהע עלָאנ ןופ טדָאטש ַא ? ועֿלסהָאּב טימ

 ? סייוו ךיא ,ךיז טכאד ...! ןענָארטרַאפ טשינ תולוע ןייק ןענַאק

 טימ םיוק סױרַא-טגנירּפש רענעי ,קילנמוא ַאזַא ךיז רַאפ טהעז עמ

 ,קזיה ַאזַא טינ טָאה רע זַא ןוא ...!קזיה אזא טָאה ,תושפנ יד

 לעיפיוו ,ןעצעז ייז ךיז נעמ תוּכמ יד ,ךייא טלהָאמ - ? סָאװ זיא

 ןהעצ יו רעניצניוו ךיא ןיימ ...רחעמ ןענעידרַאפ ָאד לעװ ךיא

 עצנַאג יד ןענעידראפ ָאד לָאז ךיא וליפא ןוא ? ןכּב ,ונ ! טנעזיוט

 העוו סָאד ףרַאדַאּב ןעמעוו .,,.? סָאװ 4 סָאװ זיא ,טנעזיוט ןהעצ

 טנערּב !ןענערּב רע זָאל -- טנערּב רענעי ...?ּפָאק רעד ןוהט

 ,עינעשזָאלַאּפ ס'מענעי ןיא ןהעגניירַא ...! טנערּברַאפ טרעוו ,ךיוא

 טימ לּפוטמ ַא רענעי רָאג זיא רעמָאט ? הוצמ ַא רָאנ זיא רעמָאט

 ַא ,ןעכַאמ וצ הנותח רעטכָאט ַא רענעי טָאה רעמָאט ? רעדניק

 טָאה רעמָאט 4 תולעמ עלַא טימ ןוא ענעטָארעג ַא ,דלָאנ ַא דניק

 "ַאֹב וצ תונכדש ןייק ףיוא טינ טָאה ןוא טנעלרעד םיוק רענעי

 ,ֿפָאק םענעטלעז ַא לעגנוי ַא רענעי טָאה רעמָאט ? וליפא ןעלחָאצ

 ? סָאװ טימ ָאטינ זיא'ס ןוא ,ןענרעל ךַאּבענ ?יוװ ,ךיז טסייר סָאװ :

 ? סָאװ בעילוצ ,יילק יד ךיז ןופ טהיצ ,רענעי ךיז טעשטומ רעמָאט
 ! ןענעכערַאּב טינ רענייק ליוו סָאד --- ! רעדניק ןוא בייוו בעילוצ
 סָאװ --- םחרי ילוא ,טייז רעד ןופ ּפִא רָאנ ךימ טנעכער רעכילטיא/

 יאמל ןוא ! ַָאד ךיא ןעידרַאפ הלילח רעמָאט -- ? שטייט יד זיא

 ,..} טינרָאג ןוא ,ןעטַאט ןיא ייז ןיא חור ַא ןוא ? ןענעידרטפ ךיא לָאז
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 ,אלימ .תמא םעד ןענָאז ךייַא ?עװ ךיא ? ןעד סָאװ רָאנ

 ; גיסָארדרַאפ ױזַא טינ שטָאח זיא ,טינ רימ ןענינרַאפ רעמערק יד זַא
 ;טינ ייז ןוא טלעג םענ ךיא יאמל ,אנקמ ןענעז טיילעמערא

 -עלַא ןופ רהעמ ? ןָא סָאד ךיז רעהעג סָאװ םידיגנ יד טימ רעּבָא

 טָאה ריבג רעזנוא ,ל?עדנהוז ס'ריכבג רעזנוא ףיוא ךימ טנערּב ןעמ
 ליואוו ַא -- .רמוא אוה המ םכח השמ , רע טסייה ,לעדנהוז ַא

 טָאה ,לעצרעה ךייוו ַא ןוא שטַאגנוי רעגולק ַא ,סמערַאװ ַא ,לעדיא

 טָאלג ןוא רשוי-לעּב ַא ןוא הקדצ-לעּב רעדליוו ַא ,טנעצָארּפ םנייפ

 רע טלעטש ,ךימ טהעזרעד רע ןעוו ,לָאמ עלַא ,.,לעשטנעמ ןייפ ַא
 ,בָאה ךיא ??עקעּפ רעיא טימ סיּפע ךיז טרעה סָאװ, :ּפֶָא ךימ

 ..?! קזיה ןעסיורג א טאהעג ךַאּבענ טָאה רהיא זַא ,טרעהעג ,רע טנָאז
 ,םענעשעק יד ןיא טנעה יד ןײרַא רע טגעל השעמ תעשּב ןוא

 טכַאמ ןוא ןעגיוא עש'המהּב טימ טקוק ,לעכייּב סָאד סיױרַא-טלעטש

 ...| ךיז טסולג יוא ,שטעּפ ןעּבענ םהיא ךיז טסולג עס זַא ,םינּפ ַאזַא

 ,רע טגָאז ,טושּפ ?ןוהט ןעמ לָאז סָאװ .ןענייווש זומ עמ רָאנ
 ,קַאּב ןיא ּפינק ַא -- ? שטייט יד זיא סָאװ --- ךרטצּת לאו הלבנ

 ןעפיױלּפָא ןיוש לָאז'ס ,ןעּבעג טָאג רָאנ זָאל ...ןהעטש לָאז ּברַאפ יד
 ,ךיא ּבָאה עווטסדעילס ַא ךיז ףיֹוא ּבָאה ךיא ,עווטסדעילס יד
 -נַא ןֹייֵא לָאמ עלא ,לעטַאװַאדעילס םוצ ךימ ןעמ טפור לָאמ עלַא
 ,יינש רעגירהָאיַארַאפ רעד יו ,ךימ טרהַא עס שטָאח ...הלאש רעד

 ןיִּב ךיא זַא ,ייז ךיא רעה סָאװ ? טגָאזעג סנייטשמ ,סָאװ םורָאװ
 ןעמ טָאה ,סָאװ סיּפע זיּב ,עלייוורעד ...3 דלָאגניג יװ ןייר ,ןייר

 רעד ןופ ןערהָאפּפָא טינ רָאט ךיא זַא ,המיתח ַא ןעמונעג רימ ייּב
 יו גָאט ,ךימ טהעז רהיא יו ,םורַא אקוד רחאּפ ךיא ןוא ,םייה
 יתיי ןיפכד ?ּכ ! סיעכהל-וצ-ףיוא ןעדיא רעוועלסהָאּב יד ,טכַאנ
 רימ רע זָאל ,?יו סע רעוו -- 4 שטייט יד זיא סָאװ --- ךרציו
 חור א ןוא ,ףקות-הנתנו םוצ ןעדָאל ךימ ייז ןעזָאל ןוא ,ןערהָאפכָאנ
 ...} טינרָאג ןוא ,ןעטַאט ןיא ייז ןיא

 ַאזַא ךיז ףיוא ּבָאה ךיא רלַאּביװ ,ןעניימ רשפא רהיא טרחעק
 -נעּפֶא טינ רימ טימ "עווטסעשטשּבָא, יד אמּתסמ ליוו ,לעקעּפ
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 םעד ןעצעז ךיז לָאז תוּכמ ?לעיפ ױזַא ? הפרש רעד רַאפ ןעגיד

 -יוט לעיפיוו ,םינּפ שירַאנ ןייז ףיוא לעדנהוז ס'ריבג רעוועלסהָאּב

 : ןעגערפ ךָאד רהיא טעװ ,יִא ! ןעמענ ייז ייּב ןָאק ךיא רעטנעז

 !טינ ךימ ךָאד רהיא טנעק !ע -- ?טינ ךיא םענ סָאװ רַאפ

 טסייּב ךיג ױזַא טינ ;ןלזג ַא דיא ַא ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,ןיּב ךיא

 תוליחה דלַאּביװ זַא :; גנַאג ןיימ טימ רימ העג ךיא ,ןייַא ךימ ןעמ

 ױזַא ןיוש ךיז טָאה סע זַא -- ? שטייט יד זיא סָאװ --- לוּפנ

 סע ךיז זָאל --- ? שטייט יד זיא סָאװ --- 9וּפּת לופנ זיא ,טכַאמענ

 עווטסדעילס יד ? עווטסדעילס יד ,יִא ...ךיז טהעג עס יו ןהעג

 טרָאפ ןיּב ךיא זַא ,ארומ ךיא ּבָאה סָאװ !עווטסדעילס א זיא

 סָאװ ,עלייוורעד טכעלש רָאנ זיא'ס ...1 רלָאגניג יװ ןייר ,ןייר

 "רעד ןיּב ךיא סָאװ ןוא ,טסיזמוא טלענ ןיימ ךיז טעװעקַאװ עס

 ! טפאשגנע רַאפ ןעגרָאװרעד טינ רעיש רעוו ךיא ,טגנעענ עלייוו

 ,ךַאז עגיסָארדרַאפ ַא יקַאט רעּבָא זיא'ס ! רעטיּב ןיא סָאד טָא

 ,ןעמענ ךָאד ךיא לעװ ,ןעמענ ףרַאד ךיא סָאװ ,טלעג סָאד : ןעּבעלכ

 ךימ ןעמ לָאז יַאמל טנייה ? ןעפלעה סיּפע ןעד ייז ךיז טעוװ סע

 ,ךיא הנעט ,טלעג ןיימ ּפֶא רימ טיג ? טשינמוא-טסיזמוא ןעהיצ

 "ניק עניימ וצ רהיא טָאה סָאװ ,םיחצור !ּפִא רימ טיג טלענ ןיימ

 ? ךס ַא ךייַא ייּב סיּפע ןעד ?יוו ךיא --- ,ךיא הנעט --- ? רעד

 ס'רעדניק עניימ ,ךעלּברעק טנעזיוט ןהעצ עניימ ּפֶא רימ טינ

 !טלעג ס'רעדניק עניימ זיא'ס ?טלעג ןיימ ןעד זיא'ס --- טלעג

 ןוא ,הוררצ ךימ טזָאל ןוא ,טלעג ס'רעדניק עניימ ּפִא רימ טיג

 ןוא ,ןעטַאט רעייֵא ןיא חור ַא ןוא ,קע ןייא ןעּבָאה סָאד זָאל

 | ,..1 טינרָאג

 עלייוורעד ? ןעיירש טפלעה סָאװ ? ן'הנעט טפלעה סָאװ רָאנ

 יּפִא טפעשעג ןופ ! טכעלש ןיירַא קע ן'זיּב ,טכעלש ,טכעלש ןזיא

 ןענרעל רעדניק ,ָאטינ זיא ןדנ ,טלעטשענּפָא חנותח ,ךיז ןעגָאלשעג

 ךיז טגנערּב עמ ,גָאט עלַא ,םשה ךורּב ,טסָאק טלעג ,ןעמ ףרַאד

 ןֶא םינ טּבױה עמ 4ןעד טפָאלש עמ !םירוסי יד טנייה .סיוא

 בָאה סָאװ םורָאװ ;טינ ארומ ןייק יקַאט טָאה עמ ! ןעפָאלש וצ
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 ? דלָאגניג יװ ןייר ,ןייר טראפ ןיּב ךיא זַא ,ןעּבָאה וצ ארומ ךיא
 ףעהעג סע ,שטנעמ ַא יו רהעמ טינ ךָאד זיא עמ ,טינרָאג רָאנ
 ַא טימ ,עווטסדעילס ַא ןיא'ס : תובשחמ ,תונויער ײלרעלַא ךרוד
 תורע ןהעג ךייא ןעליוו סָאװ ,ןעדיא רעװעלסהָאּב טימ ,רָארָאקערּפ
 ןהעגמורַא ןעהעזעג ןייֵלַא ךייַא ןעּבָאה ייז זַא ,ןערעווש ןוא ןעגָאז
 טימ ךיז טלעיּפש רהיא ...םעדיוּב ן'פיוא הלדבח א טימ טכַאנייּב
 -ייא זנוא ייּב ןאהראפ זיא'ס ,רימ טּביולג ? ןעדיא רעװעלסהָאּב
 ךייַא טימ ךָאװ עֶלַא ןענעידרַאפ סע ךיא לָאז --- שרעהדדוד ַא רענ
 ! טלענ-ץרחי-א? ןיוש ךימ טסָאק שרעהי-דוד רעד סָאװ ,םענייאניא
 ןוא ,דניק ַא ס'נעטַאט ַא אקוד ןוא ,רעדורּב רעטונג ַא אקוד ןוא
 ןוא "םשה-הצרי-םא, ןייַא טימ אקוד ןוא ,עלעכיימש ַא טימ אקוד
 ,ןעטַאט ןיא םהיא חור ַא טימ ןוא ,"ןעפלעח-טעווי-טָאנ , ַא טימ
 ,.,} טינרָאנ ןוא

 ןיִּב ?ןיא וועלסהָאּב סָאװ ,ןיוש רהיא טהעטשרַאפ טנייה
 ערעזנוא ףיוא ןענַארטענפיױא ױזַא ןיּב ךיא סָאװ ,טכערעג ןיוש ךיא
 עניימ ּפָא-םענ ךיא ,ןעפלעה טָאג רָאנ רימ זָאל ,וצ-טרַאו ? ןעדיא
 -םדוק ! ןענעכערעצ ייז טימ ןיוש ךיז ךיא לעװ ,ךעלּברעק עכילטע
 ,לעיפיוו ןענָאז טינ ןָאק ךיא ,טדָאטש רעד ףיוא רדנמ ךיא ןיּב לֵּב
 -עטש ךימ לעװ ךיא ; םידיגנ ערעזנוא ?עיפיוו רעגיצניוו טשינ רָאנ
 :דיננ רעטסנעש רעד יװ ,ןעּבױלג רעכיז רימ רהיא טנעמ ,ןעל
 -רדנש-רובעּב , ןעסיורג ן'טימ ,עטסנעש יר ?הוש ןיא הילע ןייַא
 ייז ןעזָאל ןוא ,ןעגנילק לָאז'ס ,"שרדמה-תיּב-לע-תורנ-טנופ-הרשע
 ןופ ןוא "םילוח-רוקּב , ם'נופ ! ןערעװ ןעגנורּפשעצ ןוא טצעזעצ
 ןירַא ?םילוח-רוקּב, ןיא :טינ ןעמ טסעומש "הרוּת-דומלּמ , רעד
 -דומלּת עֶלַא ןוא ,עקנַארק יד רַאפ רעדמעה ענענָאז ץוט ּבלַאה ַא
 םעדכָאנ טשרע ןוא ...ךעל'תופנּכדעּברַא עיינ-לעגָאּפש ךעלננוי-הרוּת
 !הנותח טסייה ץְלַא רָאנ .עניימ רעטכָאט יד הנותח ךיא ךַאמ
 ךַאמ ןוא ױזַא טָאלג םענ ךיא ןַא ,ןעניימ יאדוא טרהעק רחיא
 ךָאד רהיא טנעק !עפ ?הנותח ןעכַאמ ןעדיא עלַא יו ,הנותח
 ףךיא ךאמ ,הנותח ךַאמ ךיא זַא ,ךיא ! ןיִּב ךיא רעוו ,טינ רָאנ ךימ
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 ַאזַא זנוא ייּב ךָאנ טָאה עמ -- וניתובא ונותח אל רשא ,הנותח ַא

 ןעצנַאנ ן'רעּביא שַאלַאש ַא ! ןעהעזעג טינ ןוא טרעהענ טינ הנותח

 !עלימס ןופ אקוד ןהעטשַאּב ךיא ןָאק רמזיילּכ !ףיוה-?הוש

 רעד טימ ,טיילעמערָא טרעדנוה יירד רַאפ טיײצלהָאמ-םערָא ןייַא

 ןעטכער ן'טימ ןוא ךעלשטעליוק עטוג יד טימ ,הדועס רענייפ

 ףיוא לעקַאטיּפ א ,הבדנ רענעש רעד טימ ןוא ,ןעמנַארּב לעסיּב

 עצנַאג יד אקוד -- ערעשטעװיהּפוח רעד ףיוא ןוא ..ןעייווצ

 ,םיאנוש יד ןוא ,קע ןערעדנַא ן'זיּב קע ןייא ןופ יקַאט רעּבָא ,טדָאטש

 אקוד ןוא ,ןָא"ןעּביױא אקוד ,ןעקנירטרעד טלָאװעג ךימ ןעּבָאה סָאװ

 ! ץנַאט ַא ךָאנ ןוא ,ץנַאט א ךָאנ ןוא ,ץנַאט ַא אקוד ןוא ,םייחל

 ,ןעדיא ,רימָאל ןוא ,טהעטש טלעוו יד סָאוװ ףיוא ,רמז-ילּכ ,טלעיּפש

 .טינרָאג ךימ טנעק רהיא !ךיא ןיּב דיא ַאזַא טָא .,.! ןעצנַאט

 ןֶא םיִנרֲאנ ךימ טּביױה רהיא ?ךייא נָאז ךיא סָאװ ,רהיא טרעה

 -- עטָאלּב טלעג רימ ייּב זיא ,ךיז עילוהעצ ךיא זַא ,ךיא ! ןענעק וצ

 תומּת ןוא ,ןעפנַארּב טרָאװק א ךָאנ ןוא ןעפנָארּב טרָאװק ַא ךָאנ

 ,טלָאז רהיא -- ?שטייט יד זיא סָאװ -- םיּתשלּפ םע ישפנ

 חור ַא ןוא ,ּבוטש ןופ ןָאװ ןוא ,גידנעקנירט ןערעוו טצעזעצ ,רעדניק

 ! טינרָאג ןוא ,ןעטַאט ס'נעטאט רעיא ןיא

 .|ה ע+צ םופ רע סונ עטכיש עג עדנע



 ןהעצכעז רעמונ עטכישענ

 !לומ ןייק ָאטינ

 ,1910 רהָאי ןיא ןעּבירשעג





 ןהעצכעז רעמונ עטכישעג

 !לומ ןייק ַאטינ

 ןייֵא רענייא ןָא ךיז טפור --- ? םיבנג ןוֿפ טדער רהיא -- |
 ,סע טיה רע סָאװ ,טנַאה ןיא ?עצנער ַא טימ ןױשרַאּפ רעטצוּפעגּפָא
 ןיא טכַאנייּב ןעוועג זיא סָאד ) גיוא ם'נופ לעּפַאצרַאװש סָאד יו
 ןוא טידדַאּבלַאז ןעסעזעג ןענעז רימ ;סַאלק רעטייווצ לַאזקָאװ
 העש ַא ףיוא טניטעּפשרַאפ טָאה סָאװ ,רעירוק ן'פיוא טרַאװעג
 םיבנג ןופ --- .( תובנג ןוא םיבנג ןופ טדערעג ןוא ,לעטרעפ ַא טימ
 טלעוו רעד ףיוא רחיא טָאה ואוו ,ךימ טזָאל םיבנג ? רהיא טדער

 טייקגיניילק ַא ?עשזנַארּב רעזנוא ןיא יו ,תובננ לעיפ ױזַא ךֶא
 זַא ,סיורג ױזַא זיא ןעטנַאילירּב ןופ ערה"רצי רעד ? ןעטנַאילירּב
 ךָאנ ױזַא טינ ןוא  .םיבנג ןַאהרַאפ ןענעז אפוג םינוק יד ןעשיווצ
 .ןעמאד יד ןעשיווצ ,סעט'הנוק וד ןעשיווצ יו ,םינוק יד ןעשיווצ
 ןעּבעיז טימ ,טינ יז ןענעק רימ סָאװ ,עמַאד עדעי ףיוא ןעקוק רימ
 -עוווי ַא ייּב ןעמ ט'הבנג ךיג ױזַא טינ ןוא .ןעניוא גיצעּבעיז ןוא
 רחוס ַא ןיּב ךיא טניז זַא ,ןעמהירַאּב ךימ ןעק ךיא ,הרוחס ריל
 טינ לָאמנייק ךָאנ ךימ ןעמ טָאה ,ןעטנַאילירּב טימ לעדנַאה ןוא
 רהיא טעװ ,קילגמוא ןייֵא טרעשַאּב זיא'ס זַא רָאנ .ט'הבנג'ַאּב
 .ןעפערט ךיז ןָאק עס סָאװ ןערעה
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 ַא ,טסייה סָאד רילעוווי ןייק טשינ ?ּכה-ךס ןיּב ןייֵלַא ךיא

 .יירערילעווי טימ טינ ךימ םענרַאפ ךיא רָאנ ,ךיא ןיּב רילעוווי

 .ןעטנַאילירּב טימ טלעדנַאה סָאװ ,רחוס ַא יו רהעמ טינ ןיּב ךיא

 ,ןוא ,ָארגנַא ,ןעטסניימ םוצ ,ןעטנַאילירּב ףיוקרַאפ ןוא ףיוק ךיא

 זַא ,ױזַא רעדָא ,םידירי יד ףיוא ,דמערפ רעד ןיא ,ןעטסניימ םוצ

 ,ָא"סָאד טָא ,לעצנער ןיימ רימ ךיא םענ ,הנוק ַא ץיגרע ךיז טכַאמ סע

 .רהָאפ ןוא ןהַאּב רעד ףיוא ךימ ץעז ,טנאה ןיא

 ןיא זַא ,רהָאוװעג רעוו ךיא ,השעמ ַא ךיז טפערט ?ייוװרעד

 ףרַאדַאּב .רעטכָאט א הנותח רע טכַאמ ,ריבג ַא ָאד זיא ץעּפוהעי

 ןעסעומש ליוװ עמ ןַא ,וליפא זיא ,ןעטנַאילירּב אמּתסמ ךָאד רע

 רשפא ,ןערילעווי גונעג ןַאהרַאפ ךיוא ץעּפוהעי ןיא זיא ,קירוצ

 .ןָא טינ ךיז רהעק ןערעדנַא םוצ סנייא רָאנ .ףרַאד עמ יו ,רהעמ

 רָאנ רימ טינ רהיא ,ןערילעוווי טנעזיוטנהעצכא ןייז ךיז געמ סע

 ,טלעג ןעזייל טעוו'ס רעוװ ,ןעזייוו ןיוש ךיא לע ,הנוק ַא רעהַא

 ףרַאד עמ סָאװ ,הכאלמ ַא זיא ןעטנַאילירּב ןעפיוקרַאפ ,ייז יצ ךיא

 ןוא ,ןעזייוו וצ יוװ ןוא ,ןעזייוו וצ סָאװ ,ןעסיוו ףרַאד עמ .,ןענעק

 ,ןעלעטשסורַא טינ ךייַא רַאפ ךימ ףרַאד ךיא .ןעזייוו וצ ןעמעוו

 טעװ רהיא זַא רָאנ ,יײרעמהירַאּב טנייפ ךיא ּבָאה ?ה-ךסּב ןוא

 עלַא ךייַא ייז ןעלעוו ,ןערילעווי טימ רימ ןעגעוו ןוהט דער א

 ןייֵא ואוו ,טרָאד .גנירג טינ זיא ןערירוקנָאק רימ טימ זַא ,ןעגָאז

 ךיא .יירד ןעזייל ךיא לעוװ ,רעטרעדנוח ַא ןעזייל טעוו רערעדנַא

 .הכאלמ יד ןעק

 ןעמונעגטימ .ץעּפוהעי ןייק ,סע טסייה ,ךיא רהָאּפ ,5ה

 ,הרוחס לעסיּב שּביה ַא ,ןעטכַאד ךייַא ךיז זָאל ,ךיז טימ ךיא ּבָאה

 שטָאח ,ןעּפָארטעגנָא טָאה'ס סָאװ ,ןעגָאמרַאפ עלַא סָאד ריִמָאֹל

 ךימ ּבָאה ךיא ןוא .לעצנער ןעגיזָאד םעד טָא ןיא ןײרַא זיא'ס

 -עגנָא ךיא ץיז ןעציז זַא ,ךיז .טהעטשרַאפ .,ץיז ןוא טצעזעגקעװַא

 ןוא .טרָא ןופ ּפֶא טינ טערט ,לעצנער ןיימ ףיוא טרַאה טרַאּפש

 ,הרוחס טימ טרהָאּפ עמ זַא .טדערענּפָא ןיוש זיא ןעפָאלש ןופ

 ןירַא-טמוק סָאװ ,ןױשרַאּפ םעיינ ןעדעי טימ .טינ ןעמ טּפָאלש
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 זיא רשפא :;ןעצרַאה ןיא ּפִא רימ ךיז טסייר ,ןיירַא ןָאגַאװ ןיא
 ייב ןעּבירשעגפיוא םינ טהעטש ןָאנ רעד הףיוא ? בנג ַא סָאד

 .םענייק

 טינ ,טבַאנ 8 טימ גָאט א ןערהָאפעגּפָא ,ןעפלָאהעג טָאה טָאג
 סיױרַא ,ריבג םוצ ץעּפוהעי ןייק ןעמוקעג ,ןעפָאלשעג טינ ,ןעסעגעג
 ,ןוא ,קױּפ ַא יװ ,טדערעגנָא ךיז ,טדערעג ,טדערעג ,םָארק רעד טימ
 .טלעג ןייק טינ ,הּכמ ַא טזיילעג ,ןיא רעגייטש רעד יו

 רָאנ ,ןעדער טינ סטבעלש ןייק ייז ףיוא ליוו ךיא ,םיריבג יד
 סָאד סיוא-עכָאק ייז .ערילח עטוג ַא ןעמוק 'יז ףיוא געמ סע
 ,ךיז ןעלנעיּפש ,לעקיטרַא ןעדעי רעּביאןעּפַאט ,ןָא"ןעקוק .רעסַאװ
 ,אלימ .גָאט רעניטכענ ַא -- סיּפע וצ טמוק ןוא ,ךיז ןעקצַאצ
 ןעפיול ףרַאד עמ ,טזיילעג טינ ,טזיילעג-ָאי ? ןוהט ןעמ לָאז סָאװ
 ?ןעניטעּפשרַאפ ןעמ טעוװ סָאװ ,רהיא טסייוו רעמָאט .רעטייוו
 וצ ףיול ןוא עקשַארד ַא אמתסמ ךיא ּפַאח .טפיול עמ ,טינרָאג
 : רימ טיירש ןעטניה ןופ רעצימע ,ךיא רעה ?ייוורעד .ןחַאּב רעד
 טפיופ ןַאמרעננוי ַא -- םוא ךימ קוק ךיא ?!רעטעפ ,רעטעפ,
 יו ?עצנער אזא טקנוּפ ,טנַאה ןיא לעצנער ַא טלַאה ,ךָאנ רימי
 ; רימ ןוצ טנָאז ןוא ,סניימ

 ,..! ןעריולראפ רהיא טָאה טָא --

 ? ןעוו ?ואוו ! לעצנער ןיימ ךָאד זיא סָאד ! קַאלש ַא ,הרצ ַא
 ייב טשטילנעגסיורא סע ךיז טָאה ,טרעשַאּב זיא'ס זַא ? ױזַא יו
 -ענפיוא סָאד טָאה ןַאמרעננוי רעד טָא ןוא ,טנַאה רעד ןופ רימ
 וצ ךימ םענ ךיא ?רהיא טגערפ סָאװ ,טינרָאג ןוא -- ןעּביֹוה
 :םהיא קנַאד ךיא ,טנַאה יד םהיא שטעווק ךיא ,ןטמנעגנוי ןיימ
 .החלצה ןוא טנוזעג ,ךיא גָאז ,ןעּבעג ךייַא לָאז טָאג ,ךייַא קנאד א,
 : ךימ וצ רע טכַאמ ."קנַאד ַא לָאמ ַא ךָאנ ןוא ,ךיא גָאז ,קנַאד ַא
 ? סָאװ רַאפ ָאטינ ,טסייה סָאװ, : ךיא גָאז / ."סָאװ רַאפ ָאטינ,
 רהיא .ןעטלַאהרעד ןעּבעל ןיימ ייּב ,ךיא גָאז ,ךימ ךָאד טָאה רהיא
 טימ טלעוו יד זַא ,הוצמ ַאזַא טנעידרַאפ ,ךיא גָאז ,ךָאד טָאה
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 לעיפיוו ,ךיא גָאז ,רימ טנָאז ,גרַאק ךייַא רַאפ זיא :טלעוו רענעי

 ליװ ךיא ןוא ."טינ ךיז טמעש ,טנָאז ?ןעּבעג ךייא ךיא לָאז

 דלַאּביװ, :רימ וצ רע טכַאמ .ענעשעק רעד וצ ןוהט םענ ַא ךימ

 טנייה ,רע טגָאז ,הוצמ עסיורג ַאזַא זיא'ס זַא ,טנָאז ןיילא רהיא

 טרעהרעד "4 טלעג רַאפ ןעפיוקרַאפ ,רע טנָאז ,יז ךיא לָאז יאמל

 ןַאמנעגנוי ןיימ םורַא אמתסמ ךיא ּפַאח ,םירוּבד עכלעזַא םהיא ןופ

 ַאּב ,ךיא גָאז ,ךייַא לָאז ןייֵלַא טָאג, : ןעשוק ןָא םהיא ּביוה ןוא

 טמוק !ןָאהטעג רימ טימ טָאה רהיא סָאװ ,רַאפרעד ןעלהָאצ

 ןיא ןעמענ סיּפע רימ ןעלעוו ,ךיא גָאז ,רימ טימ ןיירַא שטָאה

 ,ןייוו לעזעלג א, ."ןייוו ?עזעלג ַא ןעקנירט ,ךיא גָאז ,ןײרַא ?יומ

 ףיוא ךיז ןעצעז רימ ןוא ?? טינ סָאװ רַאפ ,יתיּתכהמ ,רע טנָאז

 ? ןהֵאּב רימ סָאװ ?  ןהַאּב רימ רעוו ןוא ,עקשַארד רעד ףיוא עדייּב

 .ןירַא ליומ ןיא ןעמענ סיּפע "עפַאק , ןיא ןיוש ןערהָאפ רימ

 ייּבַאק רעדנוזַאּב ַא ןעמונעג ךיא ּבָאה ,"עפַאק , ןיא ןעמוקעג

 ן'טימ ךיז טצעזעגקעווַא ןוא בוט ?ּכ ןופ ןעננַאלרעד ןעסייהעג ,טענ

 רעסיוא ,ןַאמרעגנוי רעגיזָאד רעד .ןעסעומש לעסיּב ַא ןַאמנעגנוי

 ,ןעטלַאחרעד ןעּבעל ןיימ ייּב ,ןעגָאז ןָאק עמ ,ךימ טָאה רע סָאװ

 ןַאמרעגנוי רעשיטַאּפמיס א .ןערָאװעג ןעלעפעג טָאלנ רימ ןיא

 -- ןעגיוא עטסנרע ,עצרַאװש ,עפעיט טימ ,םינּפ שיטאּפמיס א טימ

 ,תונּכס --- רעגידוועמעש ַא ךָאנ וצרעד ןוא ,דלָאנ ַא ןַאמרעגנוי ַא

 לָאז ןוא ןערינעשז טינ רָאג ךיז לָאז רע ,ןעטעּבעג םהיא ּבָאה ךיא

 -נעש ם'נופ ,טסולעג ץרַאה ןייז סָאװ שיט םוצ ןעּבעג ןעסייה ךיז

 ןעסייהעג ךיז טָאה רע לעיפיוו ןוא .ןעטסעּב ם'נופ ןוא ןעטס

 .לעיפ ױזַא לָאמ ייווצ ןעּבענ ןעסייהעג אמּתסמ ךיא ּבָאה ,ןעבענ

 ױזַא ,ןעסיּברַאפ טכער ןוא ןעקנורטעגסיוא טוג ןעּבָאה רימ ןוא

 ַא .ךיז ןע'רוּכש'וצנָא ףיוא טינ הלילח .ןעטָאּבעג טָאה טָאג יו

 נָאז ,"ןייּב ךלמה בל בוטּכ יהיו, רָאנ .רוּכש ןייק טינ זיא דיא

 סָאװ ,ךיא גָאז ,שטָאח טסייוו רהיא , : ןַאמנעגנוי ןיימ וצ ךיא

 ליצמ רימ טָאה רהיא סָאװ ,סָאד ? ןָאהטעג רימ טימ טָאה רהיא

 טסעומש ,ךיא גָאז ,םעד ןופ --- ןענעמרַאפ ַאזַא ,ךיא גָאז ,ןעוועג
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 ןיּב ךיא סָאװ ,ןענָאמרַאפ ,ךיא גָאז ,עדייּב סָאד רימָאל .טינ ןעמ
 -כָאנ ,ךיא נָאז ,ס'טָאנ רעהירפ זיא'ס .גידלוש הרוחס רעד ףיוא
 ייּב ןעטלאהרעד ,ךיא גָאז ,טושּפ ךימ טָאה רהיא .סדמערפ םעד
 ,ןערָאטידערק עניימ םורָאװ ,ןעּבעל ןיימ ייּב ןוא דובּכ ןיימ
 ןעטלָאװ ,לעצנער ןעגיזָאד םעד ןהֶָא םיהַא םוק ךיא ןעוו ,ךיא גאז
 ערעזנוא סָאװ ,ענרָאפינַאמ ַא סיּפע זיא סָאד זַא ,טניימעג סיוועג
 הרוחס לעסיּב סָאד ּפָאןעצעז ייז ,ךילטּפָא ןעכַאמ רערילעוווי טייל
 רימ .ט'הבנג'ַאּב ייז טָאה עמ ןַא ,גנַאלק ַא סױרַא-ןעזָאל ןוא
 ֿפעקירטש ַא ןעפיוק רָאנ ןעמוקעג ,רהיא טרעה ,ךיא גָאז ,טלָאװ
 טָאג ,ךיא גָאז ,םייחל ! םיוּב ןעטשרע ן'פיוא ךיז ןעגנעהפיוא ןוא
 ןוא ,ךיא גָאז ,ןיילא ךייא טשניוו רחיא יװ ,ןייז אלממ ךייא לָאז
 ,ףרַאד עמ םורָאװ ,ןעשוקעצ ךיז רימָאל ,ךיא גָאז ,טנוזעג רימ טייז
 להָאצעצ ךיא ןוא ּפִא ךימ ןענעזעג ךיא ןוא ."ןערהַאּפ ,ךיא גָאז
 סָאװ --- ?עצנער ןיימ וצ ּפַאח ַא ךימ והט ןוא "עפַאק, ןיא ךימ
 !ָאטינ ?ןאמרעגנוי רימ רעוו ? לעצנער רימ

 .תושלח ןעלַאפעג ןיּב ךיא ןוא
 -נימענּפָא .טרעטנימעג ךימ ןעמ טָאה ,תושלח ןעלַאפעג

 עמ זַא ןוא .תושלח ןעלאפעג לָאמ ַא רעדעיוו ךיא ןיּב --- טרעט
 -עג טלָאמעד טשרע ךיא ּבָאה ,םרעטנימענּפָא טוג ןיוש ךימ טָאה
 עיצילַאּפ רעצעפוהעי עצנַאג יד ןעּביױהעגפיוא ,דלַאװג ַא טכַאמ
 ייז טימ ןעפָאלעגמורַא ,?עקיטש טעפ ַא טנָאזעגוצ ,סיפ יד ףיוא
 טנעקַאּב ךיז ,רעכעלנעזיימ עֶלַא ןעוועגסיוא ,רעטרע עטוג עלַא ןיא
 ךרע רעד ןיא יו זיא ןאמרעגנוי ןיימ --- םיבנג-טלעוו עלַא טימ
 -ענ סאמנ רימ זיא'ס ,תוחּכ ןהִא ןעּבילּבעג ןיוש ןיּב ךיא ! ןייײרַא
 ףיוא ךיז ייּב טגעלעגקעװַא ךימ ּבָאה ךיא ןוא .טלעוו יד ןערָאװ
 טכַאמ ױזַא יו ,רימ טכַארט ןוא ?עטעּב ַא ףיוא עיצנַאטס רעד
 ןעגנעה ? רעסעמ ַא טימ ךיז ןעליוק ? ןעּבעל ן'טימ קע ןייַא ןעמ
 רפעינד ןיא ךיז ןעפרַאװניירַא רָאג רעדָא ? קירטש א ףיוא ךיז
 ענירעיורט ןיא טפעיטרַאפ רימ גי7 ךיא יװ ױזַא ןוא / ? ןײרַא
 ןעמוקעג זיא עמ .?ןיא רע .טּפָאלק עמ ,ךיאי רעה ,תובשחמ
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 ן'טימ לעניױֿפ םעד טּפַאהענ טָאה עמ ; עיצילַאּפ ןיא ןעמענ ךימ

 ! הרוחס רעצנַאג רעד טימ ,לעצנער

 זַא ,ןעוועג ןיא רימ טימ סָאװ ,ןעלהעצרעד ךייַא ךיא ףרַאד

 ךיא ?ןעטנַאילירּב עניימ טימ לעצנער ןיימ ןעהעזרעד ּבָאה ךיא

 ןופ עבט ַא ןיא רימ ייּב .תושלח ןעלַאפעג לָאמ ַא רעדעיוװ ןיּב

 ןיימ וצ ֹוצ ךיא העג ,ךיז וצ ןעמוקעג ןיּב ךיא זַא ןוא ,ןע'שלח

 נָאז ,םינ העטשרַאפ ךיא; :םהיא וצ ןָא ךימ ףור ןוא ןַאמנעגנוי

 זיא סָאװ .ענושמ טינ רעיש רעוו ךיא ,רָאלק ךימ טכַאמ ,ךיא

 ,לעצנער ןיימ ןענופעג טָאה רהיא ןזַא סָאװ ,ךיא נָאז ,לכש רעד

 טשינ וליפא ןוא רימ ןעּבעגענּפָא ןוא ןעפָאלעגכָאנ רימ רהיא טנעז

 ּבָאה ךיא זַא ןוא ,טלהָאצַאּב ןייק הוצמ רעד רַאפ ןעמענ טָאװעג

 -ט'הבנג ןוא רהיא טהעג ,עלייוו ַא ףיוא טעװערעקעגּפָא רָאנ ךימ

 רהיא ? המשנ ןיימ ,ןענעמרַאפ ןיימ ,סטוג ןיימ רימ ייּב קעװַא

 ןיא סע .טכאמעג ךילקילגמוא רעיש ,ךיא גָאז ,ךימ ךָאד טָאה

 טקוק .,,"! טדיוט םוצ טונימ ַא ,ךיא גָאז ,ןעגנַאגענּפָא רימ ךָאד

 עטסנרע עפעיט יד טימ ,סע טסייה ןַאמרעגנוי רעד ,רימ ףיוא רע

 רעהעג סָאװ, : ןעסַאלענ ץנַאנ רימ ֹוצ טכַאמ ןוא ,ןעגיוא עצרַאװש

 י"הבנג ןוא ,הוצמ ַא זיא הוצמ ַא ? םעד וצ סָאד ,רע טגָאז ,ןָא ךיז

 גָאז ,ןַאמרעננימ .."הסנרּפ ןיימ ,רע טגָאז ,זיא סָאד --- ןענ

 ,רע טגָאז ,רעװ, "?? רהיא טנעז ,ךיא גָאז ,רעוװ ,םהיא וצ ךיא

 ַא ןוא בנג א דיא ַא ךַאּבענ ,רע טנָאז ,ןיּב ךיא ?ןייז ךיא לָאז

 ,ּבָאה ךיא .קינלזמילש רעסיורג ַא ןוא רעדניק טימ לּפוטמ-לעּב

 ןיימ וצ ּבָאה ךיא רָאנ ,הסנרּפ עגנירג ַא ,ערהדןיע ןייק ,רע טגָאז

 יַאּב םינ ךימ ןָאק ךיא ,טסייה סָאד .טינ החלצה ןייק הסנרּפ

 ןייק וליפא ךיז ט'הבנג ,רע טגָאז ,ןענ'הבנג ,טָאג ןעקנַאד .,ןעגָאלק

 לָאמ עלַא טינ סָאװ ,רע טנָאז ,זיא ןורסח רעד רָאנ ;טינ השעמ

 ..!לזמ ןייק ָאטינ .רימ סע טָארעג

 "מורַא ךימ ךיא ּבָאה ,ןהַאּב ןיא ןעסעזענ ןיּב ךיא זַא טשרע

 טייקניניילק א טימ .ּפָאק רעשידרעפ ַא ןיּב ךיא זַא ,ןעהעזענ

 יאמ? .,בנג ןעגיזָאד םעד ןעפיוקסיוא טנָאקעג טלָאמעד ךיא טלָאװ
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 ערעדנַא ףיוא ןהעגרעביא רע זָאל ? םדהילאונ ןייז ןייז ךיא לָאז
 ...טנעה

 -עהיוא ענעטנַאילירּב רַאּפ ַא ףיוא ןלעּב ַא רשפא רחיא טנעז |
 רהיא .ןעזייוו סיּפע ךייַא ךיא לעװ ? טלעג ןעכיילג ןיא ךעלגניר
 ַאמירּפ .םולח ןיא ןליפא ןעהעזעג טינ ןעטנַאילירּב עכלעזַא טָאה
 ...! ַאמירּפּבש

 .|ןהעצכעו רעטונ עטכישעג עדנע





 ןהעצעבעיז רעמונ עטכישעג

 קילנמוא ןייֵַא טרעשַאּב

 ,1909 רהָאי ןיא ןעּבירשעג





 ןהעצעבעיז רעמונ עטכישעג

 קילנמוא ןייַא טרעשַאב

 טָאה ,רעטרעװ עטלערעּפעג טימ ,ןעסַאלעג ןוא ךילטיירּב
 טימ דיא רענעש ַא ,ןיילַא ךיז ןופ יקַאט ,השעמ ַא טלהעצרעד זנוא
 םענעדייז ן'פיוא קינעד ןעטיירּב ַא טימ ןוא עטַאּפַאק רעגיד'תּבש ַא
 טגרָאזרַאפ לעסיּב ַא ,םינּפ ןעגָאװצעגסױא ןייֵא טימ ןוא טעקשאק
 | : ןרעטש ןעסייוו ןעטיירּב ן'פיוא ןעשטיינק טימ ןוא

 טפערט ,קילנמוא ןייֵא ,רהיא טרעה ,טרעשַאּב זיא'ס זַא --
 ןחעצכַא טימ ןייז טגעמ רהיא .ןיירַא בוטש ןיא ךיילנ ךייא סָאד
 ,רימ ןיּב ךיא .,ןעטלַאהַאּבסױא טינ םעד ןופ ךיז רהיא טעוװ ,ּפעק
 היפפ'כ ,רעניהור א ,רעניִאקָאּפס ַא דיא ַא ,ךימ טהעז רהיא יו
 ףױלטנַא ךיא ,ןעטפעשעג עש'להק טנייפ בָאה'כ ,טינ ףיול'כ ,טינ
 ,המודכו ,סנעי ,סָאד ,תישארּב-ןתח ,קדנס ,תואּבנ ןופ

 פעטרעטש ןיא זנוא ייּב ,השעמ ַא ןעפערט ךיז ףרַאד ,רוציק
 פָאז ,ןעוועג זיא רע םורָאװ ,"יוג"השנמס,, ,דיא א ןעּברָאטשעג זיא
 -יירש טינ ,ןענעייל טינ ,ףֶלֵא ןייק רַאפ םלצ ןייק ,םע ןעמ טנאז יו ,ןענוװַאד טעמּכ טנַאקעג טינ ,שפנ רעטסָארּפ א ,ןייז ?חומ רימ רע
 .המודכו ,סנעי טינ ,סָאד טינ ,ןעּכ

 -עי ,גילייח ןעווענ זיא טרָאװ סָאד }  רָאג זיּב רעכילטנערַא ןייֵא ,שטנעמ רעבילרהע ןייַא רָאנ ,תודועס-שלש רעטסָארּפ ַא ,רֶוְציק
5 
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 ןעזָאל ךיז -- {גרַאק ,גרַאק ןוא ,םישדק-שדוק ?עּברעק ס'טענ

 ןעּבעל עצנַאג סָאד ,ןעשָארנ ןייא רַאפ ןעניוא עדייּב ןעמענסיורַא

 "ימ ןיא עמַאס ןוא -- ןעּבױלקעג ןעּבױלקעג ,ןעּבױלקעג ןעּבױלקעג

 השנמ ןַא .ןעּברָאטשעג --- ןעּברָאטשעג ,אלימ .ןעּברָאטשעג ,.,ןעט

 :רימ טגָאז עמ ןוא רימ וצ ןהעג וצ ןעמ טמוק ,ןעּברָאטשעג זיא

 ץנַאנ טזָאלעגרעּביא טָאה ןוא ןעּברָאטשעג זיא השנמ יוװ ױזַא רשאּב

 טימ ,טייקשיּתּבה-לעּב טימ ,תובוח טימ ,ךעלּברעק עכילטע ענייפ

 זיא'ס יװ ױזַא ,ןכל --- ,המודכו טימ ,סנעי טימ ,סָאד טימ ,רעזייה

 ןענעז ךַאּבענ רערניק יד ,ןעטפעשענ יד ןערהיפ לָאז'ס רעוו ,ָאטינ

 ,ןילַא יז ןוא ,לעדיימ ַא סנייא ןוא ךעלגנוי רעיפ ,רעדניק עניילק ךָאנ

 -לעּב רעד ןייז ךיא לָאז ןכל ,ענידיא ַא זיא ,ןעמ טניימ חנמלא יד

 ךָאד ךיא ליו .סע טסייה ןוקעּפַא רעד ,סוּפורטיּפא רעד ,תיבה

 -- ןוקעּפַא רימ גיט סָאװ :ןעהעז טינ ,ןערעה טינ אמּתסמ

 : קסע ןייַא ןעּביױהעגנָא ךיז טָאה ? סָאד ךיא ףרַאד סָאװ ? ןמוקיפא

 ,סָאד ,טרָאטש ןיא רעניצנייא רעד זנוא ייּב טנעז רהיא ,שטייטס

 רעד ןייז טעװ סָאװ ןוא ,ןענעמרַאפ ַאזַא הריבע ןייַא ,המודכו ,סנעי

 ןוא ךעלגנוי רעיפ ,ךַאּבענ רעדניק עניילק ,רעדניק יד ןופ תילכּת

 רעד רהיא טייז ?ןערהַא ךייֵא טעװ סָאװ ??עדיימ ַא סנייא

 ...1 עשנוקעּפַא יד ןייז טעװ ,ןעמ טניימ הנמלא יד ,יז ןוא ,ןוקעּפַא

 ? רימ ןופ ןעּבָאה רהיא טליוװ סָאװ :; םימחר יז ייּב ךיז ךיא טעּב

 ןליפא סייוו ךיא זַא ,ןמוקיפא ןייַא רַאפ ךייא ייּב ךיא ןיּב סָאװ

 ןעּביױהעגנָא ךָאד ייז ןעּבָאה .,.? סָאד טסע ןעמ סָאװ טימ טינ

 ןוא ,טייקכילשטנעמ זיא ואוו ןוא ,שטייטס ןוא ;לָאמ ַא רעדעיוו

 ...המודכו ןוא ,סנעי ןוא ,סָאד ןוא ,ךיוא הוצמ ַא יקאט

 ןייֵא ןערָאװעג ןיּב ןוא ןעגָאזּפָא טנָאקעג טינ ּבָאה ךיא ,רוציק

 -ניא ,"רעטעוועדרעווטענ, ַא ,סע טסייח ןוקעּפַא ןייֵא ,ןמוקיפא

 זַא ןוא .ןעמ טניימ הנמלא רעד טימ ,יקַאט רהיא טימ םענייא

 ןוקעּפַא ןייֵא ,ןמוקיפא ןייַא ,ףליה ס'טָאנ טימ ,ןערָאװעג ןיּב ךיא

 סָאװ ,לּכהיױס ַא ןעכַאמ ןעמונעג לּכ-םדוק ךיא ּבָאה ,סע טסייה

 זיא'ס ואוו ןעגָאלשעגפיונוצ ? ךַאּבענ רעדניק יד ,טלענ ייז ןעּבָאה
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 ַא ,דרעפ ַא ,טיילק ַא ,בוטש ַא ,סנעגייא לעסיּב ַא ץיגרע ןעוועג
 -ענ ךיא ּבָאה ננידסלַא ןופ --- המודכו ַא ,סנעי ַא ,סָאד ַא ,המהּב
 -עננָא רימ סָאד זיא ,ךייַא טלהָאמ ,גנירג ױזַא םינ ,.,טלענ טכבַאמ
 ַא ,דיגנ ַא דיא א ןעוועג זיא ,םולשה וילע ,השנמ םורָאװ ,ןעמוק
 טָאה עמ לעיפיוו ."ףונח-לעּב, ַא ,טגָאז עמ יװ ,רעטעוועדנופרַאפ
 זיא ןוּבשח ןייק רָאנ ..רהעמ טַאהעג רע טָאה ,טצַאשעג םהיא
 ,ןייז ?חומ רימ רע לָאז ,ןעוועג .לָאמנייק ןעווענ םינ םהיא ייּב
 רעדנַא ןייֵא טכוזעגּפָא ךיז טָאה לָאמ עלַא ,ןעּפ ַא ןהֶא דיא ַא
 ןעכילטיא ןופ ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא טקעטשעצ ןעוועג .בוח
 רהיא טהעטשראפ ,טפרַאדַאב ךיא בָאה ,טלעג ןעמוקעג םהיא זיא
 ,טלעג ןעכַאמ ,ןעמענפיונוצ ,ּפָאק ן'פיוא ןעגָארט גנידסלַא סָאד ,ךימ
 יד ,יז םורָאװ ,ןייֵלַא גנידסלא ןוא ?טַאהעג ךיא ּבָאה הרירב ַא
 ןופ טינ טסייוו ,"ענידיא-פָאט  ַא זיא ,ןעמ טניימ עשנוקעּפַא
 טנערפ .,המהב ע'רשּכ ַא רָאנ ,עכילרחע ןייַא וליפא ,ןיהַא ןענַאד
 ,פעסּכעװ טכעלש ַא זיא סָאװ ,לעסּכעװ טוג ַא זיא סָאװ ,םרחּב יז
 ...| המודכו זיא סָאװ ,סנעי זיא סָאװ ,סָאד זיא סָאװ

 ַא ,ךעלּברעק עכילטע יד ןעגָאלשעגפיונוצ ּבָאה ךיא ,רוציק
 -טע יד ךייל טימ ,תורצ טימ ןעגָאלשעגפיונוצ .עקיטיוּפ עשּביה
 םורָאװ ,ייז טימ ןוחט סיּפע ןעהעז ןעמ ףרַאדַאּב ,ךעלּברעק עכיל
 ? ןעטיירג ם'נופ ןעסע ןעלעוו ייז זַא ,תילכּת רעד ןייז טעװ סָאװ
 ,סָאד ַא ,עלעכיש ַא ,עלערמעה ַא ןעּבָאה ןעפרַאד ךַאּבענ רעדניק
 ,ןעסע גנַאל ױזַא טעװ עמ ?ןעסע טנייה ,המודכו ַא ,סנעי ַא
 ? םעדכָאנ ןייז טעװ סָאװ .ןעצנַאגניא ןעסעפיוא טעוו עמ זיּב
 ביוחמ ןיא ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,רעכילטנערָא ןייֵא שטנעמ ַא
 -רעהַא ,ןערעלק ןעּבױהעגנָא ךיא ּבָאה ,תילכּת םעד ןעגרָאזרַאפ
 טעוװ רע -- ?טפעשעג ַא ?טלעגנ ן'טימ ןעמ טכבַאמ סָאװ ,ןיהַא
 -עג סנייטשמ ,זיא ,ןעמ טניימ עשנוקעּפַא יד ,יז זַא ,ןערהיפ סָאד
 -רַאֿפ ...2 רעדניק ןענעז ךַאּבענ רעדניק יד ןוא ,המהּב ַא ,טגָאז
 טצעז רעמָאט -- ? טנעצָארּפ ףיוא סָאד ןעּבעגקעװַא ? ןעהייל
 בָאה ! ןמוקיפא רעד ? גידלוש ןייז םעדכָאנ טעװ רעוו ,ןָא רענעי
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 יװ ,טפעשעג רעסעּב ַא ןעמ ףרַאד סָאװ :ןעוועג בשיימ ךימ ךיא

 ,חוטּב ןערעסערג ַא ןעמ ףרַאד סָאװ ןוא ?ַאח 4? טפעשענ ןיימ

 ףיוא ,םוטעמוא טידערק ,טשה ךורּב ,ּבָאה ךיא ?אה ?ךיא יו

 ךיא לָאז ןעּבעל ןיימ זיּב --- ךיא ּבָאה ןעמָאנ ַא ןוא ,םידירי עלַא

 ,לָאמ טנעזױט רעכיילג טינ .ןעּבָאה טינ ןעמָאנ ןערענרע ןייק

 םֵארק ןיא רימ וצ ךעלּברעק עכילטע יד ןעקָארּבניירַא לָאז ךיא

 ךָאנ טימ ןוא הרוחס ךָאנ טימ ןעשירפרעטנוא ?אה ?|ןיײירַא

 ךָאד טָאה ,הרוחס טפיוק עמ זַא םינמוזמ רַאפ ןוא ? ַאה ? הרוחס

 רעכילטיא םורָאװ ,םעט רעדנַא ןייַא ,רהיא טגָאז ,רָאנ יקַאט סָאד

 זיא ךעלּברעק ע'נמוזמ .?עּברעק ןמוזמ ַא טימ ןעהעז ךיז ליוו

 זיא םוטעמוא .ןַאהרַאפ גיצניוו ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,טנייה

 ַא ,ןיהַא ּביירש א ,רעהַא ּביירש ַא ,לעסּכעװ רָאנ ,רעיּפַאּפ רָאנ

 ...המודכו ַא ,סנעי ַא ,סָאד

 ןיא רימ ֹוצ טלעג עצנאג סָאד טגעלעגניירַא ּבָאה'כ ,רוציק

 סָאד ,טינ השעמ ןייק ןעגנַאנעגקעװַא זיא'ס ןוא ,ןירַא טפעשעג

 "רַאפ ,ןוידּפ רעד !טכעלש טינ רָאנ יקאט ,טכעלש טינ ,טסייה

 זיא'ס זַא םורָאװ ,רעסערג ךס ַא ןערָאװעג זיא ,ךימ רהיא טהעטש

 : רהיא טגָאז יו ,שרעדנַא רָאג ךיז טזייל ,הרוחס ךס א ןַאהרַאפ

 .שרעדנַא רָאג ךיז טּפַאח ,ךייט ןיא שיפ ךס א ןַאהרַאפ זיא'ס זַא

 ךיא !האצוה יד : טכעלש ןעוועג זיא ךַאז ןייא ?  ןעד סָאװ רָאנ

 ןייק ,ךעלדניזעג ייווצ .האצוה-לעּב רעגידנעייווצ ַא ןערָאװעג ןיּב

 טסעומש ,ערהדןיע ןייק ,דניזעגיזיוה ןיימ טימ ךיא ... ערהדןיע

 -ניק יד ןוא ,ףרַאדַאּב ,ןעמ טניימ הנמלא יד ,יז ןוא ,ונ .טינ ןעמ

 ,ךעלגנוי רעיפ ,עדמערפ רעדניק ףניפ ,ןעפרַאדַאּב ךַאבענ רעד

 ,ןעדיילק ןוא ןעכוש !טייקגיניילס ןייק טשינ .,לעדיימ 8 סנייא

 ַא ,רהָאפ ַא לָאמַא טנייה .ןעלהָאצ רעּביירש םעד ,ןעּבענ רדח ןיא

 שרעדנַא ךָאד ןָאק עמ -- המודכו ַא ,סנעי ַא ,סָאד ַא ,יײרעשַאנ

 -וצ -- ןמוקיפא רעטכעלש ַא ?ןענָאז רענעי טעװ סָאװ !טינ

 ַא ףיוא ןעשארג ַא םימותי יד טעװעלַאשז ןוא טלעג סָאד ןעמונעג

 רהָאפ ,ּפָאק םעד ךיז הערד ,עווערָאה ךיא סָאװ ,יִא ...עקרעקוצ
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 טימ ,קעלש טימ ,תובוח טימ ךוּב ַא ךיז ףיוא ּבָאה ,הרוחס ךָאנ

 טשינ זיא סָאד -- ? המודכו טימ ,סנעי טימ ,סָאד טימ ,תורצ

 ,ןעמ טניימ הנמלא יד ,ךָאד יז טָאה תופּתוש ןייק ! קסע ס'מענעי

 ...| בלַאה רעד ףיוא ןעלייט ךיז ןעלָאז רימ ,טכַאמענ טשינ רימ טימ

 סָאד טגיל ,סנעטשרע ,זיא ? טלענ טגעלעגנייײרַא רימ טָאה יז ,יִא |
 ?הָאצ ךיא ,טסיזמוא טינ סָאד טניל ,תינשהו ןוא ,חרוחפ ןיא טלעג

 סָאװ ,םַארערַאט רעד הטרעוו זיא סָאװ ןוא .,,.! טנעצָארּפ ךָאד

 ? המודכו ָאט ,סנעי ָאט ,סָאד ָאט ,טכַאנ יוװ גָאט ןוהט וצ ּבָאה ךיא

 ,רעדניק עדמערפ ךַאּבענ ןעניז ןיא בָאה ! ןמוקיפא ןייַא ייז הענ

 ,ןיהַא ןעהעג ייז יצ ?טינ ןעליוו ייז יצ ,ןענרעל ןעליוו ייז יצ
 יצ ,סנעי יצ ,סָאד יצ ?טינ ףרַאד עמ ואוו יצ ,ה ר ַא ד עמ ואוו
 ןיִּב ךיא סָאװ ,סוּפורטיּפַא רעייז יקַאט --- ךיא ןיּב סָאוװו ? המודכו

 ,רהיא טגָאז ,ןעטייצ עגיטנייה ןָאק עמ ? ןענערהָאװַאּב וצ ייז ביוחמ

 ,טפלעה טָאג זא טרפּבו ,ןענערהָאװַאּב טשינ רעדניק ענעגייא ןייק

 ! טָאג ןופ הכרּב ַא רָאנ זיא --- דניק טכעלש ַא ןייַא ךָאנ ךיז טיג סע

 ךָאנ ,קַאטסָארּפ א דיא א ןעוועג זיא ,ןייז ?חומ רימ לָאז ,השנמ
 -- טזָאלעגרעביא רע טָאה רעדניק ןוא ; שטָאח דיא רעכילרהע ןייֵַא
 ,גלימ !ןערעדנַא ם'נופ רענרע סנייא !ןייז םחרמ טָאג ךיז לָאז

 ,רעּבױט ַא זיא רענייא :ןעדיילרעד וצ ךָאנ ןענעז ערעטלע יד

 -לעּב א רַאפ טכַאמעג םהיא ךיא ּבָאה ,רענענָאלשרעד א ךאבענ

 ,רעליטש ַא רָאנ ,טָאידיא ַא טָאלג ןיא רערעדנַא רעד .הכאלמ
 טָאה רעטירד רעד .טשינרָאנ ףרַאד ןוא טשינ םענייק טעּפעשט

 -רעטנוא זיא רע זַא רָאנ ,רענעטָארעג ַא ָאי זייוודניק ןעזיווַאּב ךיז

 ַא ץינרע ואוו טימ טעינַאּפמַאקסענפיונוצ ךיז רע טָאה ,ןעסּכַאװעג

 ןוא טיהַאּב לָאז עמ ,ןַאטַאלרַאש ַא ןערָאװעג זיא ןוא רעּפעלש

 -אוועג ,טעוװעשוּבעג גנַאל ױזַא טָאה רע ...! ןערעוו טנערהָאװַאּב

 ּבָאה ךיא זַא ,ט'המודכוענ ,טסנעיענ ,טסָאדענ ,טייּברַאעג ,טעוועי

 ןייק טנוזעג הענ ןוא -- ךעלּברעק עכילטע ןעּבעג טזומענ םהיא

 -עמא ןייק ןעניוצעג םהיא סָאד טָאה ןָא זייוודניק ןופ !עקירעמַא

 ּבָאה ?עדיימ סָאד ןוא ..ןערָאװעג רוטּפ ןענעז רימ ןוא ! עקיר
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 -סיוא ,ןדנ ןעּברַאק טנעזיוט טעמּכ ןעבענעג ,טכַאמעג הנותח ךיא

 ,סנעי טימ ,סָאד טימ ,רמזיילּכ טימ הּפוח א טעוװַארּפעג ,טדיילקענ
 ןייֵא ייּב יו טעמּכ ,ןייז וצ רעהעג סע יװ גנידסלַא ,המודכו טימ

 ,סָאװ ?ץוריּת ַא סיּפע זיא'ס ?ןעד סָאװ .,רעטכַאט רענענייא

  ,יז ןוא ,טינ ייז ןעּבָאה ךַאּבענ ןעטַאט ןייק זַא ? טנָאזעג סנייטשמ

 -ָאלש ייז רַאפ ךיז טעוו רעוו --- חמהּכ ַא זיא ,ןעמ טניימ עמאמ יר

 רענעפירעגּפָא !הטוש, ...? ךיא טינ ןַא ,טנַאװ ןָא ּפָאק ןעג
 יאדוַא -- .עטלַא ןיימ ןענָאז לָאמטּפָא רימ וצ טנעלפ --- !רַאנ

 טא ! ןעגעוו ס'רעדניק עדמערפ ןופ ןייז ריקפמ ךיז וד טספרַאדַאּב

 רַאפ רענייטש טימ ןעקנַאדּפָא ריד טעוו עמ יוװ ,ןעהעז וד טסעוו

 ,ןעגָאז רימ וצ יז טגעלפ ױזַא .,,/! טזיּב וד סָאװ ,ןמוקיפא ןייד

 ּפִא רימ טקנַאד עמ ,ּפָא רימ טקנַאד עמ :; ןעפָארטעג טָאה יז ןוא

 רהיא טעװ טָא ! רענייטש ערעסָאװ טימ ךָאנ ןוא ,רענייטש טימ
 ןיִּב ךיא .לעקעּפ ַא רַאפ ךיז ףיוא ּבָאה ךיא סָאװ ,ןעכרָאה דלַאּב
 ,.,רעּבירַא סע גָארט ךיא זַא ,רחיא טרעה ,ןעזייַא ןופ רעקרַאטש

 טָאה ,םולשה וילע ,השנמ סָאו ,רעדניק עֶלַא ןופ ,רוציק

 רע טסייה ,עלַא ןופ רערענעלק רעד ,רענייא ָאד זיא ,טזָאלעגרעּביא

 ,עלעקצַאצ ַא ,סנעטָארעג ַא ,םשה ךורּב ,סָאד זיא --- קישטלאינד
 יקַאט ןעוועג סָאד זיא ןֶא ןייוודניק ןופ ! טָאג ןופ קישטלאינד ַא

 -רַאפ ךיז טנָאקעג טָאה רע .גונענ ןוא ,שינעקישנָא ןייא רָאנ סיּפע

 ַא ןופ עווילָאח א טימ ענייז עמַאמ יד ןעשטַאּפ רהֶאי ףניפ וצ ןעניג

 ן'רַאפ הירפ רעד ןיא תּבש אקוד ןוא ,סעקסיּפ יד רעּביא ?עוויטש

 ַא טציז סע תעשּב ,רעיילש םעד רהיא ייּב ןעסיײרּפָארַא ! ןענווַאד

 רענידעכָאו א ןעווענ םהיא ייּב זיא סָאד -- שטנעמ רעדמערפ

 ןַא ,ענידיא ענרעזייַא ןייֵא זיא ,ךייַא ךיא גָאז ,ענידיא יד !ננאנ

 טכַאנ יװ גָאט ! םהיא ןופ ןענָארטרעבירַא טנַאקעג סָאד טָאה יז -

 ןעו ,?ָאמ עֶלַא .ןעקישטלאינד טימ ןוהט וצ טאהעג ןעמ טָאה

 טניימ הנמלא יד ,ןעפַארטעג יז ךיא ּבָאה ,ןיהַא ןעמוקעג ןיּב ךיא

 טָאג יז טָאה סָאװ רַאפ :הנעט ַא טימ ,ןענייוו ןוא ןעציז ,ןעמ

 ןענורעגסיוא טינ רע זיא סָאװ רַאפ ? דניק ַאזַא טימ טפָארטשעג
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 ןעריוּבעג טפרַאדַאּב רָאנ טָאה רע רעדייא ,ךיוּב ןיא רהיא ייּב

 -עג רהיא טָאה קישטלאינד סָאװ ,סָאד ? טלעוו רעד ףיוא ןערעוו
 -סױרַא טָאה רע .ןעלהעצרעדרעּביא טשינ רָאנ ןעמ ןָאק ,ןָאהט
 -נופ א ,ננורעיצ ?עקיטש ַא רהיא ייּב ןעוועג זיא'ס אוו ט'הבנג'עג

 ַא ,לעכיט ןעדייז ַא ,לערעּפ ?ערינש ַא ,לעננירעהיוא ןייַא ,לערעג
 ,סנעי ַא ,סָאד א ,ןעלירּב רָאּפ עטְלַא ןייֵא ,לערעסעמ ַא ,לעּפמעל
 טָאה גנידסלַא ,ןרק ַא ןעוועג םהיא ייּב זיא גנידסלַא --- חמודכז ַא

 ףיוא ןעּבעגענסיוא ןוא טפיוקרַאפ ,בוטש ןופ ןענָארטעגנסױרַא רע

 ךיז רַאפ ןוטיט ןעטונ טימ ,סענעװַאק טימ ,סינ טימ ,סעקרעקוצ

 -עלש !ךעל'מירבח ענעש ,ךייַא טלהָאפ .םירבח ענייז רַאפ ןוא

 טָאה רע ואוו ,םהיא טסייוו חור רעד --- םירוּכש ,םיבננ ,סרעּפ

 יד ןעּבעגעגקעװַא רע טָאה טַאהעג טָאה רע סָאװ !טּפַאטרעד ייז

 -רעּביוא סָאד ,שילעּפַאק ַא ,לעוויטש רֶאּפ עינ ַא :ענייז םירבח

 עיינ א ?וד טסוהט סָאװ ,קישטלאינד, ..,ךיז ןופ דמעה עטש

 -- } טָאװעילּפָאנ , ....? קעוַא טסיג ןוא וד טסהענ לעוויטש רָאּפ

 סָאװ ..,'סיוורָאּב ךַאּבענ טהענ רענעי ,תונמחר ַא -- .רע טנָאז

 ןעמ טסעומש טלענ ןופ ! ? תונמחר-לעּב םעד ףיוא רהיא טנָאז

 רע טָאה -- ןעשארנ םע'נמוזמ א טפאטרעד טָאה רע ואוו :;טינ

 -יו סעטָאנ םוא ,קישטלאינד, .רענייז הרבח רעד ןעּבעגעגקעװַא

 --- .רע טנָאז -- ! טַאװעילּפאנ 73...  סָאד וד טסוהט סָאװ ,ןעל

 יו .."'ןעסע ךיוא ףרַאדַאּב רענעי ,המשנ ַא ךיוא טָאה רענעִי
 טסעומש עמ זַא ? חרוא-סינכמ ַא ,ּפָאזָאליפ ןימ אזַא ךייֵא טלעפעג
 רשפא ןוא ! רוטַאנ רעד ןופ "ננילפריווסיוא, ןייֵא ,המלש יִלּכ ַא

 ןעש ןייק טשינ הלילח רעדָא ,לעננוי שירַאנ ַא -- רהיא טניימ

 ַא ,רעטנוזעג ַא ,גנוי רענעש ַא ,רענעּבירטעגכרוד ַא -- ?דניק

 אזַא טולב ַא סיּפע רָאנ ,רעצנעט ַא ןוא רעגניז ַא ,רעכיליירפ

 םהיא טימ רימ ןעּבָאה סָאװ ..,! רהֶאֹי עצרַאװש ידלַאדנ-וצ ,ס'הפרט
 טימ ךיז טבורּפענ ,ןעטוג טימ ךיז טבורּפענ ? ןָאהטענרעּביא טשינ

 ַא ןיא רעדנוזַאּב טכענ יירד טימ גָאט יירד ןעטלַאהעג ; ןעזייּב
 ןעכַארּבעצ ,קינּפַארַא ןייֵא טימ ןענָאלשעג ,ןעסָאלשרַאפ רעמַאק
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 -יימ --- לערעיירד ַא ןופ ןעקעטש ןעווָאשמַאי ןעטונ ַא םהיא ףיוא

 !טנַאװ רעד ןָא סעּברַא ןייֵא יו .,.ןעקעטש םענענייא ןייַא םענ

 םהיא ןופ ןעכַאמ טלָאװעג ,הכאלמילעּב ַא וצ םהיא ןעּבעגעגקעװַא
 ,לאואק ַא ,רמזילּכ ַא ,רעילָאטס ַא ,דעימשדלָאג ַא ,רעכַאמרענייז ַא

 -רךַא טשינ ליוװ רע ! ךילגעממוא -- המודכו ַא ,סנעי ַא ,סָאד ַא

 טעו סָאװ, !ןעייוצ ףיוא םהיא דיינשעצ םענ שטָאח ,ןעטייּב

 ןוא רע טגָאז -- ."עלענייפיירפ א, ?? קישטלאינד ,ריד ןופ ןייז

 טעװ בנג ַא ,טנטטסערַא ןיֵא -- ? עלעניימפיירפ ַא, .ךָאנ טכַאל
 ךיז טהערד ןוא רע טכַאמ -- '!טַאװעילּפַאנ; ?1 ןייז ריד ןופ

 ,ןעדנואוושראפ טרעוו ןוא סיוא

 -ּכַאו טזָאלעג ,םהיא ףיוא ןָאהטעג יײּפש ַא ןעּבָאה רימ ,רוציק

 טלָאז סָאװ ,טישכּת א םהיא ןופ ןעסּכַאװעגסיױא זיא'ס ןוא ,ןעפ

 ;טרעהענגפיוא רע טָאה ןענ'הבנג ,טסייה סָאד !ןערעלק רהיא
 ,ענייז הנהנה יד ,טאלג רָאנ .,סָאװ טעמּכ ןעוועג טינ ןיוש זיא'ס

 ןימ א טימ ,ענייז ךעלעקּפמעטסָאּפ יד ןוא ךעל'מירבח ענעש יד
 עסיורג רָאּפ ַא טימ ןעזיוה יד רעּביא ?עדמעה טיור ַא : השּבלה
 טָאה עדרָאמ יד ,קַאיד ַא יוװ ,טזָאלרַאפ ךיז רע טָאה רָאה ,לעוויטש

 -נייק רע טָאה רימ וצ ...! ?ע'רוחכ ןייפ ַא -- טלָאנעגּפָא ךיז רע

 -ַאֹּב סיּפע טָאה רע זַא .ןעטערטוצ הזעה ןייק טָאהענ טינ לָאמ

 עמַאמ רעד ךרוד ,רהיא ךרוד ןעסָאשעג רע טָאה ,ןעּבָאה טפרַאד
 ךָאנ םהיא טָאה יז זַא ,המחּכ ַאזַא ןיא עמַאמ יד ןוא .ןעמ טניימ
 ! טכער גנידסלַא רהיא רַאפ זיא'ס .שידק ןערעייט םעד ,ךיוא בעיל

 ןיימ --- קוק ַא והט ךיא ,ןײרַא טיילק ןיא סױרַא ךיא םוק לָאמנייא

 .רימ ףיוא טרַאװ רע ,ָאד זיא ןַאמ-חרבחה

 טסעוװ סָאװ .ךיא גָאז ,קישטלאינד ,טסַאג ַא ,אּבחדְדֹורּב ---

 : ? סטונ סיּפע ןענָאז וד

 ּבָאה ךיא זא ,ןענָאז ךייֵא ,רע טכַאמ ,ןעמוקעג ןיּב ךיא ---

 .הנותח

 טסָאה ןעמעוו רַאפ .העש רעטוג ַא ןיא ,ךיא גָאז ,בוט לזמ ---
 ? הנותח וד
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 ,רע טכַאמ -- ,ן'הנסא רַאֿפ ---

 ? חנסא רעסָאוו ---

 זנוא ייּב ןעוועג זיא יז סָאװ יד ,רע טכַאמ ,הנסַא רעזנוא ---
 ,בוטש ןיא

 ַא רַאפ --- .ךיא גָאז -- ! תומולח עטסיוו עזייּב עלַא --
 ? הנותח וד טסָאה דיומטסנעיד

 זיא לעדיימטסנעיד ַא -- .רע טכַאמ -- !טַאװעילּפַאנ ---
 ?טינ שטנעמ ןייק ןעד

 !רענייד עמַאמ רעד ןזיא ,ךיא נָאז ,העוו ןוא ךֶא זַא --
 ? הנותח רעד ףיוא ןעפור ךימ ,סע טסייה ,ןעמוקעג וד טזיּב

 חּכמ ךייַא וצ ןעמוקעג ןיּב ךיא --- .רע טכַאמ -- 1! ןיינ --
 ןעּבָאה רימ .הנותח רעד ֹוצ ךיז ןעדיילקסיוא חּכמ ,םישוּבלמ
 : ױזַא ןעּבָאה ןעפרַאד רימ זַא ,ן'הנסַא טימ ךיא ,טנעכערעגסיוא
 עניסורַאּפ ןופ רעטינרַאג ַא ןוא ,םענעטרָאק ַא רעטינרַאג ַא רימ
 ַא עטשרעּביוא ןוא ,עטשרעטנוא ץוט ַא רעדמעה ןוא ,רעמוז ףיוא
 פעדיילק ןייא ןוא ,לעדיילק ַא ףיוא ץיצ --- ן'הנסַא ןוא ; ץוט ּבלַאה

 ס'ווָאזָארָאמ ,רעדמעה ףיוא לעקיטש ץנַאג ַא ענָאז ןוא ,סנעלעוו ַא -
 פלאה ַא ןוא ,ייווצ ךעלכעלַאש ןוא ,סונרוּב ַא ףיוא רעטופ ןוא ,עגָאז
 ַא ןוא ,םנעי ?עסיּב ַא ןוא ,סָאד ?עסיּב א ןוא ,ךעלכיטזָאנ ץֹוט
 | ...המודכו לעסיּב

 םיוק ךיז טלַאה ןוא ךיא גָאז --- ? טשינרָאג רעטייוו ןוא ---
 .רעטכעלענ רַאפ ןייַא

 .רע טכַאמ -- .טשינרָאנ רעטייוו ןוא ---

 -ל?אהנייַא טנַאקעג טינ רהעמ ןיוש ךימ ךיא ּבָאה ָאד ,רוציק
 ,רעטכעלעג אזא רימ ףיוא ןעלַאמעגנָא לָאמ ַא טימ זיא'ס ;ןעט
 רימ ףיוא ןוא .לעקנעּב ם'נופ ןעלַאפעגּפָארַא רעיש ןיּב ךיא זַא
 ןעּבָאה רימ .ןעשטנעמ עניימ עלַא טכאלעצ ךיז ןעּבָאה ,גידנעקוק
 ךימ ּבָאה ךיא זַא !רעטכעלעג רַאפ טיילק יד ןעגָארטעצ רעיש
 : ןתח םענעש ןיימ וצ ןָא ךימ ךיא ףור ,טכַאלעגסיוא טוג
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 טסָאה ,עצדרעס-קישטלאינד ,ךיד טעּב ךיא ,רָאנ רימ גָאז ---
 סָאװ ,ןיירַא טיילק ןיא קלח ןעסיורג ַא רימ וצ טנעלעגניירַא סיּפע

 ?לעטעצ אזַא טימ רימ וצ ןעמוקענ טזיּב וד

 ,טַארוקַא טינ סייוו ךיא ,רימ וצ רע טכאמ ,טינ סייוו ךיא --
 ,טלעג סָאד גילדעוו רָאנ ,קלח ןיימ ףיוא ןָא ךיז טמענ סע לעיפיוז

 ףיוא ןעלייט סָאד לָאז עמ זַא ,ןעטַאט ןיימ ןופ ןעבילּבעג זיא'ס סָאװ
 סע ןוא ,ןעּפַאח רעדיילק-חנותח עניימ ףיוא סָאד טעװ ,םיקלח ףניפ

 ...ךיוא הנותח רעד ךָאנ ףיוא ןעּביילּב ,רימ טכַאד ,סיּפע ךָאנ טעוו

 .סיוא רימ טָאה רע זַא ?ןענָאז ךייַא ךיא לָאז סָאװ ,רוציק

 ןעּבענ רימ לָאז רעצימע יו ךיילנ זיא ,רעטרעוו עניזָאד יד טדערעג

 רעֶדָא ,רעייפ טימ ןעטישּפָא רעדָא ,ןעצרַאה ןיא ?ױטסיּפ ַא טימ

 ! סָאװ טימ טינ ןיילַא סייוו ךיא רעדָא ,רעסַאװ סייח טימ ןעסינּפָא

 ? טהעטשרַאפ רהיא ! ןעניוא יד ןיא ןערָאװעג רעטסניפ רימ זיא'ס

 ,ןערהָאי ?עיפ יוזַא ןוהט וצ ייז טימ טַאהענ ּבָאה ךיא סָאוי יד אל

 -עלא ,רעדניק ףניפ טימ ךאבענ הנמלַא ןייא ךיז ףיוא ןענָארטעג

 ,טסנעיעג ןוא ,טסָאדענ ןוא ,טכַאמעג הנותח ןוא טנרָאזרַאפ ןעמ

 ןיימ ףיוא ץענייש ַאזַא סיוא-טסּכאו ףוס םוצ ,ט'המודכו'עג ןוא

 ' ...} רָאנ םיקלח ןעגעוו שינערעהוצנָא רימ טינג ןוא ּפָאק

 -- .עניימ רימ וצ טכַאמ -- 4? רעטרעוו עניימ טשינ ,ונ ---

 -ייטש טימ ןעקנַאדּפָא ריד טעוװ עמ זַא ,טגָאזעג טינ ריד ךיא ּבָאה

 ...1 רענ

 סָאװ ,גנידסלַא ןעּבענעג ּבָאה ךיא ,ךייַא גיוט סָאװ ,רוציק

 ַאזַא טימ ןוהט וצ ןעּבָאה ןהעג ךיא לעוװ סָאוװו .,טלָאװעג טָאה רע

 עצרַאוװש ידלַא וצ חענ ,ַאנ ! רימ רַאפ טשינ רָאנ טסַאּפ סע ? קענש
 ןערעוו רוטּפ יּבַא ,ט'הפרש'רַאפ ,טנערבראפ רעוו ,ךיז גרַאװ ,רהָאי

 -"ענ טימרעד ןיוש ּבָאה ךיא זַא ,רהיא טניימ ...! קַאלש ַא ןופ

 שרוח א ןיא .ןערעה טשרע רהיא טעוו ,סיוא-טראוו ? ט'רטּפ

 רענעש רעד ,רימ וצ ןהענ וצ רע טמוק הנותח רעד ךָאנ םורָא

 ייוצ ןעּבעג דלַאּב ,םשה ןעמל ,םהיא לָאז ךיא ,קישטנַאמרעגנוי

 .ךעלּברעק ניצנַאװצ ןוא יירד טימ טרעדנוה
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 ןוא יירד טימ טרעדנוה ייווצ ןוּבשח ַא רַאפ זיא סָאװ ---
 ,םהיא ךיא גערפ --- ? ךעלּברעק גיצנַאװצ

 ,גיטולּבטלַאק ץנַאג רימ וצ רע טכַאמ ,ןָא טפערט ױזַא ---
 .דרַאיליּב ן'טימ לעקנעשרעיּב סָאד

 ? דרַאיליּב רעסָאװ 4 לעקנעשרעיּב רעסָאװ ---
 ּבָאה ךיא : טפעשענ ַא ,רע טגָאז ,טכַאמעג רימ ּבָאה ךיא ---

 -רַאפ טעוו הנסַא ,דרַאיליּב ַא טימ ?עקנעשרעיּב ַא ןעמונעגרעּביא
 יװ ,ןעּבעג גנוטכַא ,דרַאיליּב ם"ייּב ןייז לע ךיא ןוא רעיּב ןעפיוק
 ןעּבָאה ,רע טגָאז ,ןופרעד ןָאק עמ ,דרַאיליּב ףיוא טלעיּפש עמ
 .הסנרּפ ןעש

 -לעּב םעיינ ןיימ וצ ךיא נָאז -- ! הסנרּפ ענעש ַא --
 טימ לעקנעש א ,הסנרּפ ַאזַא ריד רַאפ יקַאט טסַאּפ סע -- ,הסנרּפ

 ! דרַאיליּב ַא

 ייּב ןעמענוצ טשינ יּבַא -- ,.רע טכַאמ --- ! טָאװעילּפַאנ ---

 טשינ יּבַא ,טיורּב ןעקורט לעקיטש ַא נָאט ןיא לָאמ ןייא .םענעי

 : ...םדמערפ ןייק

 רימ טדער קישטלאינד ,רעגײטשַא ,ךייַא םלעפעג יו
 ...| היפוסוליפ

 רעיּב ךייַא טפיוקרַאפ --- .ךיא נָאז --- ! טייהרעטנוזעג ---

 ןֶא סָאד ךיז רעהעג סָאװ .דרַאיליּב ן'פיוא ךייא טלעיּפש ןוא
 | ? רימ טימ

 טפרַאד רהיא ?ייוו ,ךייַא טימ ,רע טנָאז ,ןָא ךיז רעהעג סע ---

 ,ךעלּברעק גיצנאװצ ןוא יירד טימ טרעדנוה ייווצ ,טלעג ןעּבעג

 ןופ --- .ךיא גָאז -- ?ןעּבעג ףרַא ד ךיא ,טסייה סָאװ ---

 ? רעגײטשַא ,טלענ רעסָאװ

 ךיז טמירקרַאפ ןוא רע טכַאמ ,טלעג ס'נעטַאט ןיימ ןופ ---

 | ! טינ וליפא

 השעמ תעשּב רימ ךיז טָאה סע ?|ןעּבױלג רימ טעװ רהחיא |
 םהיא ןעפרַאװסױרַא ןוא קרַאק ן'רַאפ םהיא ןעמעננָא טסולנעג
 ךימ ךיא ּבָאה קירוצ רָאנ ...! רהֶאי עצרַאװש ידְלַא וצ טיילק ןופ
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 ,טנָאזעג סנייטשמ ,ָאד רימ ךיא לעװ ןעמעוו טימ : ןעוועג בשיימ
 זָאל !רעכַאמנעטַאװ רעד םהיא טּפַָאח ?טנעה יד ןענידוקסַאּפ

 ..!ןהענרעבא סניימפ

 טסייו וד ,םהיא וצ ךיא ךַאמ ,קישטלאינד ,רימ גָאז ---

 ? טלעג ןעּבילּבעג ןעטַאט ןייד ןופ זיא'ס ?עיפיוו ,שטָאח

 לעװ ךיא ?ןעסיוו סע ךיא ףרַאד סָאװ ,רע טכַאמ ,ןיינ ---

 זַא ,םשה הצרי םא ,רהָאיײַא-רעּביא ןעסיוו וצ ןעּבָאה טייצ ךָאנ

 ךייַא ייּב ךיא לעוװ ,רהָאי גיצנַאװצ ןוא ןייא ןערעוו רימ טעוו'ס

 -נוה ייווצ יד רימ טיגנ ל?ייוורעד ...ןוּבשחו-יד ןעמענּפָא טלָאמעד

 .ןהעג ךיא םָאל ,ךעלּברעק גיצנאווצ ןוא יירד טרעד

 ןיא ןערָאװעג רעטסניפ רימ זיא ,םירוּבד עכלעזא טרעהרעד

 ּבֶָאה ךיא תמחמ טשינ ?סָאװ רַאֿפ ,רהיא טניימ .ןעניוא יד

 ? ןעּבָאה וצ ארומ ךיא ּבָאה סָאװ םורָאװ ,ןעצימע רַאפ ארומ הלילח

 -סיוא עלעטרעוו א ? יז ףיוא ךיז טכַארּבעגסיױא נרַאק ּבָאה ךיא

 ךַאּבענ הנמלא ןייַא טייצ לעיפ ױזַא ןעטלַאהעגסיױא --- ןעדערוצ

 ןוא ,טכַאמענ הנותח ןוא טנרָאזרַאפ ןעמעלַא ,רעדניק ףניפ טימ

 ןוא קענש ַאזַא טמוק --- ,ט'המודכו'עגנ ןוא ,טסנעיעג ןוא ,טסָאדעג

 ! ןוּבשחו-ןיד רימ ייּב ןעמענּפָא ןופ רָאנ טדער

 ייווצ ןעּבענעג םהיא ּבָאה ןוא ןעמונענסיױורַא ּבָאה ךיא ,רוציק

 לָאז רע ,טָאג ןעטעּבענ ןוא ,ןעּברַאק גיצנַאװצ ןוא יירד טרעדנוה
 ַא ןעננַאנעגקעװַא יקַאט זיא'ס ןוא ...הור-וצ ןעזָאל שטָאח ךימ

 ךיא ,םיצולּפ .םענייז םינּפ םעד טקוקעגנָא טשינ ּבָאה ךיא ,טייצ

 ךיז טָאה סע ...! ָאד זיא רע ,ַאהַא --- םייהַא ןהענ וצ לָאמַא םוק

 רָאנ .ןעהעזרעד םהיא ּבָאה ךיא זַא ,ןעצרַאה ןיא ןעסירענּפָא רימ

 ךַאמ .טשינ ןעמ רָאט ,ךימ טרהַא סע זַא ,םהיא ןעזייװַאּנסױרַא

 : םהיא וצ ןָא ךימ ףור ןוא עטַאוװע'מּת ךיז ךיא

 סָאװ ,קישטלאינד ,השעמ יד זיא סָאװ !טסַאג ַא !ָא --

 יו ?נוזענ ןיא סיּפע וד טסכַאמ סָאװ ?טינ ךיד טהעז עמ

 ? "ןעטפעשענ , יד ןיא ריד סָאד טהענ
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 ןעטפעשעג יד רָאנ !טַאװעילּפַאנ ,רע טכַאמ ,טנוזעג ---
 ,ןעטסעּב ןיא טשינ ןענעז

 ןעּבעלרעד טסלָאז --- .רימ ךיא טכַארט -- ! ריד בוט לזמ,
 .."טלעג שירפ טימ ןיוש טקעמש סָאד ...! תורושּב ערעסעּב ןעגָאזנָא

 טינ ךיז טזייל סע -- .ךיא גָאז --- ? יא סָאװ ,ונייהד ---
 ? טלעג ןייס

 ,רע טכַאמ ,טלעג ? טלעג ןופ טדער רעוו ? טלעג רעסָאװ ---
 ןיוש ּבָאה ךיא ,קנעשרעיּב ןייק טינ ןיוש ּבָאה ךיא ! טַאװעילּפַאנ
 ךימ טָאה יז .ּבייוו ןייק טינ ןיוש ּבָאה ךיא ,דרַאיליּב ןייק טינ
 -ַאנ ,חור רעד יז טּפַאח רָאנ ,סע טסייה הנסַא ,ןעפרָאװעגקעװַא
 ןיימ .עקירעמַא ןייק ,רע טגָאז ,קעװַא-רהָאּפ ךיא ! טַאװעילּפ
 ,עקירעמַא ןייק גנַאל ןיוש ךימ טפור רעדורּב

 ַא ּפָארַא ריס זיא ,עקירעמַא ןייק טרהָאפ רע זַא ,םרעהרעד
 ןיא ןח ןעמוקַאּב לָאמ ַא טימ טָאה רע ,ןעצרַאה ם'נופ ןייטש
 -מורַא םהיא ךיא טלָאװ ,ןעמעש טינ ךימ לָאז ךיא .ןעניוא עניימ
 ...ןעשוק טּפַאהעג

 ,עקירעמַא .יתיּתכחמ -- .ךיא גָאז --- ? עקירעמַא ןייק ---
 טרָאד ןערעו ,ןעמ טגָאז ,ןעשטנעמ ,דנַא? יירפ ַא זיא ,ןעמ טגָאז
 ןעטרָאד ךָאנ טָאה עמ זַא ,טרפּבו .ןוממ ףסַאמ ןענעז ,ךילקילנ
 ,סָאד טסייה ,ןעמוקעגנ וד טזיּב ...טוג רָאנ זיא ,םענעגייא ןייֵא
 טסלָאז ..טייז ןייד ןופ ןייפ רהעז ? רימ טימ ןענעגעזעג ךיז
 .פעווירב ַא זנוא ןעּביירשנירַא לָאמַא ןעטרָאד ןעסעגראפ טינ שטָאה
 טפאה רשפא ,?אינד .,.,רע טנָאז יו ,ןעשטנעמ עשימייה טרָאפ
 ..רעייטשדוצ ןעּבעג ריד ךיא ןָאק ? תואצוה ףיוא םשינ ריד

 ןַצ ןעמוקעגניירַא יקַאט ךיא ןיּב ,רע טגָאז ,םעד בעילוצ ---
 ,ןעּבָאה ךיא ףרַאד ,ןעּברַאק טרעדנוח יירד רימ טינ .ךייַא

 רשפא טעוװ סע --- ,ךיא גָאז -- 3 ןעּבראק טרעדנוה יירד ---
 ? ן"ק גונעג ןעוועג טלָאװ רעמָאט = ? לעיפ וצ לעסיּב א ןייז

 סייוו ךיא ?ןענניד רימ טימ ךיז רהיא טפרַאדַאּב סָאװ ---
 רימ רהיא טעװ ,טרעדנוה רעיפ ןעגָאז ךייַא לָאז ךיא זַא ,טינ ןעד
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 סּכעז ןֹוא ,ךיוא טרעדנוה ףניפ ןוא ,ךיוא טרעדנוח רעיפ ןעּבעג
 ! טַאװעילּפַאנ ,טלעג ןייק טינ ףרַאדַאּב ךיא רָאנ ...? ךיוא טרעדנוה

 .תואצוה ףיוא ןעּברַאק טרעדנוה יירד רָאנ ףרַאדַאּב ךיא

 טקוק ןוא ,סע טסייה קישטלאינד ,רימ וצ רע טכַאמ ױזַא

 רעלק ,תוּכמ טרעדנוה יירד, .ןיירא ןעניוא יד ןיא ךיילנ רימ
 לָאז ךיא !ּבייל ן'פיוא ןעצעז םיאנוש עניימ ךיז לָאז ,רימ ךיא

 יד ןעסָאלשרַאפ ךיז טָאה טימרעד זַא ,קע ןייַא --- ןעסיוו שטָאח

 ןעסָאד לָאמ עֶלַא רימ וצ ןעמוק ןערעהפיוא ןיוש טעװ רע ןוא ,דרע

 ...'! ן'המודכו ןוא ןעסנעי ןוא

 יירד םהיא טלהעצענּפָא ןוא ןעמונעגסױרַא ּבָאה'כ ,רוציק
 ןערעטלע םעד הנּתמ ַא טפיוקעג ךָאנ ןוא ,תחַאו תחַא רעטרעדנוה

 -ַאּפ עטונ טימ ,ס'יקצַאסיװ ייט טנופ ןעצנַאנ ַא ,םענייז רעדורּב

 ץוח ןוא ,ןייוו-למרּכ ךעלשעלפ עכילטע טימ ,טנעזיוט ַא ןעסָאריּפ

 ןעבענענטימ ,עקשטאק א ןעטָארּבענּפָא ּבייוו ןיימ םהיא טָאה הזל

 -צרַאה טימ ,םיאנוש עניימ ,תורצ טימ ,ןעצנַארַאמ טימ סעקלוּב

 רימ ןוא ,נעוו ן'פיוא המודכו טימ ,סנעי טימ ,סָאד טימ ,ניטהעוו

 טנעגעזענּפָא ןייפ ץנַאנ ךיז ,ןהאּב םוצ טײלנַאּבסױרַא םהיא ןעּבָאה

 טימ טנייוװעג ,דניק ןענייא ןייֵַא טימ יו ,טשוקעצ ,םהיא טימ

 טנעה עניימ ףיוא טרָאפ ,ןעפלעה ױזַא רימ לָאז טָאנ ,ןערערט

 -עקייל ךיא לָאז יאמל ,ננוי רעליואוו ַא יקַאט ןוא ,ןעסּכַאװענסױא

 ,ץראה ַא רע טָאה רעטייוו ,טיישרַאפ לעסיּב ַא רָאנ זיא רע ? ןענ

 ;: תמא םענייר םעד ןענָאז ךייא לע ךיא !רהָאי ַאזַא רימ ףיוא

 ,ןערהָאפענקעװַא זיא רע סָאװ ,ןעדעירפוצ ןעוועג ךיא ןיּב לעסיּב ַא

 העוו רימ טָאה לעסיּב ַא ןוא ...עּפעשטירּפ ַא ןופ ןערָאװענ רוטּפ

 ןיהואוו עדוי ימ ,דנו-ענ ךאּבענ ,דניק ונוי א : ץראה סָאד ןָאהטענ

 ... ןעטרָאד ןערעוו םהיא ןופ ןָאק עס סָאװ ןוא ,ןערהָאפרַאפ ןָאק רע

 -יילנ זיא רשפא ןוא ...לעווירּב ַא לָאמַא ןעביירש שטָאח לָאז רע

 "נוה ןעטרָאד ןעּבעל ךיז רע זָאל .ןעּביירש טינ רָאנ לָאז רע ,רעכ

 ןעטעּבעג ּבָאה ךיא ! ךילקילנ ןייז ןוא רהָאי גיצנַאװצ ןוא טרעד
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 רימ רהיא טנעמ ,דניק ןענייא ןייֵא רַאפ יוװ ,םהיא רַאפ םָאנג

 ...ו ןעּביולגנ

 ןליפא רחֶאי ייווצ ןייק ןעננַאגעגקעװַא םינ זיא סע הוה ךּכ

 ךיז טנעפע ,עקירעמַא ןייק טזָאלענקעװַא ךיז טָאה רע טניז ןופ
 ַא טימ שטיי, ןימ ַא סיּפע ןיירַא טינ טמוק סע ןוא ריט יד טינ

 -טיירב א ,רעטנוזעג א ,שטַאנני רענעש ַא ,שילעּפַאק ןעכיוה

 ? ןעשוק םורַא טינ ךימ טּפַאח ןוא ,רעכיליירפ ַא ןוא רענינייּב
 טינ ךימ טָאה רהיא --- ,רע טגָאז --- ? השעמ יד זיא סָאװ ---

 ?טינ ךימ טנעקרעד רהיא זַא ,ךיז טכַאמ רהיא יצ ,טנעקרעד

 --- 4 ֹוד זיא'ס ,קישטלאינד ! ןערעוו טינ וד טפלָאז ופט ---

 ןיא טכָאק ןעצרַאה ןיא ןוא ,טשרמולּכ רעטכעלעג ַא טימ ךיא גָאז
 ןעטרָאד וד טזיּב סָאװ רַאפ, ; רימ טכַארט ךיא ןוא ,רעייפ ַא רימ
 ,ןהַאּב ן'פיוא ץיגרע ,םיאנוש עניימ ,ןערָאװעג טע'נרה'עג טשינ

 ,ןֶא וד טפמוק ןעוו -- ..."4 םי ן'פיוא ןערָאװעג ןעקנורטרעד רעדָא
 ? עיה וד טסוהט סָאװ ןוא ,קישטלאינד

 ןוא .הירפ רעד ןיא טנייה ,רע טגָאז ,ןָא ךיא םוק ןעמוק ---
 ךיז ךייַא וצ ןעמוקענ ,רע טנָאז ,ןיִּב ךיא ? עיה ךיא והט סָאװ

 .ןענעכערעצ
 ןיוש רימ זיא ,"ןענעכערעצ ךיז , טרָאװ סָאד טָא טרעהרעד = |
 רע טָאה תונובשח רַאפ סָאװ .,ןעצרַאה ןיא רעכעל יירד ןערָאװעג

 טימ ןעמונעגנָא ךימ ּבָאה ךיא רָאנ ...4 ןַאטַאלרַאש רעד ,רימ טימ
 ; םהיא וצ ןָא ךימ ףור ןוא ץרַאה

 ןופ שזַא ןייז חירטס טפרַאדַאּב ךָאנ ךיז וד טסָאה סָאוװ --
 ,ןובשח ַא ןעכַאמ טלָאװעג טסָאה ,ךשפנ-חממ ? רעהַא ןעטרָאד

 -טמוק רימ סָאװ ,טסָאּפ רעד ךרוד רימ ןעקישּפָא טנַאקעג וד טסָאה
 | ,..סױרַא

 -ענ ןעש ַא טימ רע טנָאז -- ? סיורַאטמוק ךייַא סָאוװ ---

 ..סיורַאטמוק סע ןעמ עוו ןופ ,טינ סייוו ךיא --- .קערעטכעל

 ..סױרַא ךיי ַא ןופ טמוק סע זַא ,ארומ ּבָאה ךיא
 ..? סיוראטטמוק רשפא ריד -- .,ךיא גָאז --- ? ןעמעוו ---
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 --- רעטסעווש ןיימ ןוא רעדירּב עניימ ןוא ,רע טנָאז ,רימ ---

 עקירעמַא ןופ ענטסימוא ןעמוקעג סָאד ןיּב ךיא ...ןעמעלַא זנוא

 ןוּבשח ַא ליוװ ךיא ...ןעמעלַא זנוא רַאפ ךייא טימ ןענעכערעצ ךיז

 ךיז רהיא טעװ -- טמוק ךיי ַא סָאװ .,טלענ ס'נעטאט ם'נופ

 -סױרַא זנוא רהיא טעװ -- טמוק זנוא סָאװ ;ןעמענּפָא

 זיא ,טייקגיניילק ַא ןיא ןעטרָאד ןהעג טעװ רעמָאט ןוא ,ןעלהָאצ

 טשינ ךיז הלילח ,ןעמוקכרוד אמתסמ ןעלעוו רימ ;טַאװעילּפַאנ

 יד ןעכַאמ סָאװ ?םיּפע רהיא טכַאמ עשז סָאװ ..,ןעגעירק

 ַא רעדנוזַאּב ןעכילטיא טכַארּבעג ייז ּבָאה ךיא ? ערעײַא רעדניק

 ...הנּתמ
 ַא ןעּפַאח רעדָא ,ןע'שלח וצ טונימ א ןעגנַאנעגּפָא זיא רימ

 -לַאהעגנייַא ךימ ּבָאה ךיא ...ּפָאק םעד םהיא ןעטעלּפ ןוא לעקנעּב

 ,תּבש ךָאנ ,םשה הצרי םא ,ןעמוק ןעסייהעג םהיא ּבָאה ןוא ןעט

 רעד ןופ ןערהָאפענּפָא ךיא ןיּב ןיילַא ןוא ,ןענעכער ךיז רימ ןעלעוו

 יֹוַא יװ ,ןעמ טוהט סָאװ ,ןעטַאקָאװדַא ייּב ןענערפעצ ךיז םייה

 ןעטאקָאװדַא יד ...? לעקעּפ ןעניזָאד םעד ןופ רוטּפ ןעמ טרעוו

 ,טינ יקַאט ןעסייוו ייז יצ ,רהָאי רעטונג רעד ייז טפייוו ,רעּבָא

 ךלַאּביװ זַא ,טגָאז רעד ...? גידנעסיוו טינ ךיז ןעכַאמ ייז יצ

 רעד ,ןעלַאפרַאפ זיא ,רהָאי ןהעצ ןופ רהעמ ןעפָאלעגרעּביא זיא'ס

 געמ ,סע טסייה ןוקעּפַא ןייַא ,ןמוקיפא ןייַא ךיא ןיּב ,ןיינ :טגָאז

 -.ןעּבענּפָא ךיא ףרַאדַאּב ןוּבשחו-ןיד ,רהָאי טרעדנוה ןהעגנרעּביא

 ךיא זַא ,ןוּבשחודיד ןעּבעג ךיא לָאז ױזַא יו, : הישק א ךיא גערפ

 -דַא רעד טגָאז .,."? תונוּבשח םוש ןייק ןוא ךוּב ןייק טשינ ּבָאה

 סייוו ,ךיא גָאז ,טוג טשינ, ..."טוג טשינ יקַאט זיא , : טאקָאװ

 ..."4 ןעמ טוהט סָאװ ,הצע ןייַא רעסעּב רימ טינ רהיא ; ןייַלַא ךיא

 ,רהיא טרעה ,רענרעזייַא ןייֵא ןיּב ךיא ...! רעטרעוו ןייק ָאטשינ זיא

 גערפ ,טגיוטעג רימ סָאד טָאה סָאװ וצ ! סיוא סָאד טלַאה ךיא זַא

 ןעצנַאג ן'טימ ,טָאּפַאלק ן'טימ ןּתמו-אשמ רעצנַאג רעד ,ךייַא ךיא

 "ענ ךימ טָאה חור רעכלעוו ? המודכו ן'טימ ,סנעי ן'טימ ,סָאד

 ? רעדניק עדמערפ ףיוא ןמוקיפא ןייֵא ןערעוו לָאז ךיא ,ןענָארט
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 ןעוועג לָאז ךיא ,לָאמ טנעזיוט רעכיילג ןעווענ טינ ןעד טלָאװ

 ַא ךיז ןעכערּבסיוא רעדָא ,טייקפַאלש גיציה ַא ףיוא ןעניל טלָאמעד
 יבא ,ןעפערט ןעוועג ךימ לָאז קילנמוא ןייא סיּפע ױזַא רעדָא ,סופ

 ןיֵא טימ ,ןמוקיפא ןייא טימ ,לעקעּפ טזא ךיז ףיוא ןעּבָאה טינ

 ,ןובשה א טימ ,קישטלאינד ַא טימ ,םימותי טימ ,ךַאּבענ הנמִלַא

 ...9 המודכו ַא טימ ,סנעי ַא טימ ,סָאד ַא טימ

 .ןהעצעבעיו רעטונ עטכישענ עדנע





 ןהעצכַא רעמונ עטכישעג

 לעסינקַאנק ךימ ףור

 ,1911 רהָאי ןיא ןעּבירשעג





 ןהעצכַא רעמונ עטכישעג

 לעטינקַאנק ךימ ףור

 "םיימש א טימ ?עדיא ַא טציז ,רעטסנעפ םיייּב ,רימ ןענעקַא
 -ניײרַא ךיז ןעליוו סָאװ ,ןעניוא עכלעזַא טימ ןוא םינּפ גידנעל
 גנַאל ןיוש טקוק לעדיא סָאד ,ןיירא ןעצרַאה ןיא ךייַא וצ ןעּביולק
 רעד ןופ ךימ טלַאה ךיא רָאנ ,ןעּפעשטַאז םהיא לָאז ךיא ,סיורא
 ןעציז ןערָאװעג סאמנ םהיא זיא'ס זַא ,סיוא טזייוו סע .ןעטייוו
 רע טכַאלעצ ןעגייווש ןוא ןָאנַאװ ןיא ןעדיא ַא טימ ןעייווצניא
 : רימ וצ ןָא ךיז טפור ןוא ןיילַא ךיז וצ םיצולּפ ךיז

 טנַאמרעד ךימ ּבָאה ךיא ? ךַאל ךיא סָאװ ,טגערפ רהיא ---
 ,ָא !אח- ַאח ,ץעּפוהעי טרַאנעגּפָא ּבָאה ךיא ױזַא יו ,לעקיטש ַא
 ַא ,עלענעק ןופ ןמחנ-השמ ךיא ,ךיא -- ןָא ךימ םקוק רהיא יו
 ּבָאה ?ָאיֵא ,ךיז טכַאד ,עקשידַאז ַא טימ ןוא טסוח ַא םימ דיא
 ,ַאה - אח ,לעציּפש ַא רעּבָא ,ץעּפוהעי ןיא לעציּפש ַא ןָאהטענּפָא ךיא
 עכילטע רָאנ רימ טיג טֶא ! ןעקנעדעג וצ ןעּבָאה ךימ ןעלעוו יז
 ףיוא ,טסוח א ,יוא -- ןעטסוהסיוא ךימ לע ךיא ,טייצ םונימ
 סָאװ ,ןערעה רהיא טעװ --- ! ןערָאװעג טגָאזעג ןעשטיוועקשירוּפ
 .ןָאק דיא ַא

 ,ץעּפוהעי ןייק לָאמנייא ןערהָאפ וצ רימ ךיא םוק ,םויה יהיו
 ,עקשירַאז ַא טימ ןוא טסוה ַא טימ ,ךיא יװ ,דיא ַאזַא טרהָאּפ סָאװ
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 ןיימ טימ ןיּב ךיא .,רָאסעפָארּפ םוצ ,ךילטנייוועג ? ץעּפוהעי ןייג
 ,ןעלעטשרָאפ ךיז טנָאק רהיא יו ,עקשידַאז ןיימ טימ ןוא טסוה

 רעטגעלעגנַא-ניַאזַא טינ וליפא ,ץעּפוהעי ןיא טסַאג רעטּפָא ןייֵא

 -והעי ןיא ןייז ,עלענעק ןופ ןמחנ-השמ ,ךיא רָאט יו םורָאװ ,טסַאג

 רָאנ ...?"עװטסלעטישזָאוװַארּפ , םוש ןייק טינ ּבָאה ךיא זַא ,ץעּפ

 -עפָארּפ םוצ ףרַאד עמ ןוא עקשידַאז ַא טימ טסוה ַא טָאה עמ זַא
 .ךיז ןעמ טלַאהַאּב ?ץוריּת ַא סיּפע זיא ,םינורד'ס ָאנדעי ,רָאס

 -טנַא טכַאנייּב ןוא ,הירפ רעד ןיא ןעמ טמוק .ךיז ןעמ טעשטומ

 טמוק עמ ןוא "עיַאנדָאחָארּפ, ַא ןעמ טּפַאח ,טינַא .ןעמ טפיול

 טרעה ,לָאז ךיא ."םָאּפַאטעָאּפ , ןהעג טינ יּבַא ,לָאמ ַא ךָאנ

 בוא ,טינ ךיא סייוו ,"םָאּפַאטעָאּפ , ןהעג ןעפרַאד הלילח ,רהיא

 יירד ,רימ טכַאד ,טלָאװ ךיא .ןעטלַאהעגסיױא סָאד טלָאװ ךיא
 ךימ טקוק רהיא יװ ,םורָאװ .,ןײלַא השוּב רַאפ ןעּברָאטשעג לָאמ

 ןיא זנוא ייַּב תיּבה-לעּב לעקיטש ַא ,טָאנ ןעקנַאד ,ךיא ןיּב ,ןָא

 טימ ,ענענייא ןייֵַא הריד ַא :?עווטסעשטשומיא , ַא טימ עלענעק

 ענעּבעגעגסיוא ןייַא ענייא ,ייווצ רעטכעט טימ ןוא ,על'המהּב א

 סָאװ ,םיגורד'ס ָאנדעי .ןעכַאמ וצ הנותח ףיוא ערעדנַא יד ןוא
 ...! ךייש זיא

 .ךָאסעפָארּפ םוצ ץעּפוהעי ןייק ןערהָאפ וצ ךיא םוק ,?ללּכה

 = ַא ס ע פ ַא ר ּפ יד וצ רָאנ ,רָאסעּפָארּפ םוצ טינ --- לָאמ סניטציא

 -ָאסעפָארּפ יירד עצנַאנ ןופ םילוסנָאק א ףיוא ,טסייח סָאד .ןער
 ןייא ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,טלָאװעג ּבָאה ךיא .סע טסייה ,ןער
 טימ ךיא ןיּב סָאװ ןעסיוו ,קלָאט א ןהענרעד ,לָאמ עלַא רַאפ לָאמ

 סָאד --- עקשירַאז ַא זיא רימ ייּב זַא ? נישיילפ יצ ,גיכלימ --- ייז

 -ַאז רעד וצ טוהט עמ סָאװ רָאנ ,הדומ עֶלַא ,סע טסייה ,ייז ןענעז
 ,רהיא טהעז ,ןיוש זיא סָאד --- ןערעוו רוטּפ רערהיא לָאז ךיא ,עקשיד

 ,ןעהעג ייז .ךיז ןעבורּפ ייז .ךַאּבענ ךיז ןעשטומ ייז ,שרעדנַא סיּפע
 ןהעג וצ םוק ךיא ,לשמל .טנעוװ יד ייּב טראה ,רהיא טנָאז יו

 ןופ טנעמיד א ,רע טסייה לעצירטס ,רָאסעּפָארּפ ןעטלַא ןיימ וצ

 "ַאק, טּפעצער א רימ טּביירשרַאפ ןוא רע טמענ ,רָאסעּפָארּפ ַא
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 זיא'ס ןוא רעייט טינ סָאד טסָאק .?יטַארעװלוּפ ירַאחַאס יניעד
 טהעג ,רָאסעפָארּפ רעדנַא ןייֵא וצ ךיא םוק ,םעט ן'פיוא ךילסיז
 ,עבלעזַא סנעּפָארט ,"עיּפָא ַארוטקניט, ךימ טּביירשרַאפ ןוא רע
 ,רָאסעפָארּפ ןעטירד םוצ ךיא םוק .תושלח ןופ םעט ַא ייז ןעּבָאה
 -לעז םעד טעמכ ייז ןעּבָאה ,סנעּפָארט ךיוא רימ רע טּביירשרַאפ
 רָאנ ,?עיּפֶא ַארוטקניט , טינ ייז ןעסייה ןעסייה רָאנ ,םעט ןעניּב
 וצ ךיא םוק ?יטרַאפ ןיוש רהיא טנעז ?ַאקַאיּבעט ַארוטקניט;
 ןימ א רָאג רימ טּביירשרַאפ ןוא רע טמענ ,רָאסעּפַארּפ ןעשירפ ַא
 רהיא .,?םואירַאלַאדנימַא ַאװקַא םויפרָאמ, ןעמָאנ ן'טימ שינרעטיּב
 ױזַא ,ןייטעל ױזַא ןעק ךיא ? ןייטעל ןעק ךיא סָאװ ,ךיז ט'שודיח
 עקשידַאז ַא טימ טסוה ַא טָאה עמ זַא רָאנ ,שלעגנייא רהיא יו
 ןענרעלסיוא ךיז ןעמ ןָאק ,םיגורד'ס ָאנדעי ,זָאלוקרעּבוט ַא טימ
 ,ךיוא ןייטעל

 .םילוסנָאק ַא ףיוא ץעּפוהעי ןייק ןעמוקעג ךיא ןיּב ,ללּכה
 ? ץעּפוהעי ןייק טמוק רע זַא ,ךיא יו ,דיא ַאזַא ּפִא ךיז טלעטש ואוו
 .ץעניטסָאנ ןייק ןיא טינ ןוא ?עטָאה ןייק ןיא טינ ,ךילטנייוועג
 -ּמםִא ךימ ךיא ןָאק יו ,בגא ןוא ,טיוה יד ייז ןעסייר ,סנעטשרע
 -ישזָאװַארּפ , םוש ןייק טינ ּבָאה ךיא זַא ,לעטָאה ַא ןיא ןעלעטש
 -אווש ַא םעניימ ייּב לָאמ עֶלַא ּפִא ךימ ךיא לעטש ? "עווטסלעט
 א רע ןיא ,?זמ-םילש ַא רענַאװש א סנענייא ןיימ ּבָאה ךיא .רעג
 ףיוא ןעדָאש ןייז ץוח ,רע זיא ןַאמערָא ןייַא ןוא ,דמלמ א ריא
 --- רעדניק טימ ?ּפוטמ ַא ןוא ,ןערָאװעג טגָאזעג ןעשטיוועקשירוּפ
 םהיא טָאה טָאג ? ןעד סָאװ רָאנ ! ןעטיה רעטשרעּביױא רעד לָאז
 אקוד ןוא ,רע טָאה "עװטסלעטישזָאװַארּפ , א טָאה רע ,ןעפלָאהעג
 -ַארּפ , א םהיא וצ טמוק יו .?עװטסלעטישזָאװַארּפ ע'רשּכ ַא
 יב "לעטישזולס , ַא ןיא רע ! יקצָארּב --- ? ?עװטסלעטישזָאװ
 זיא רע רָאנ ,ןעדָאװַאז ןופ רעטקעריד ןייק טינ הלילח ,ןיקצָארּב
 .רע ןיא ארוק-לעּב ַא סרעדיינש יד ייּב ןעטנוא לחוש ס'יקצָארּב ןיא
 -בא ןייַא, ,ןעטרָאד סע טפור עמ יװ ;רעדָא ,?ָאציל ענווָאכוד, ַא
 ןיוש רע געמ ױזַא ,"קישטלדַארּבָא, יא דלאביוו ןוא ,?קישטדַאר
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 -ַאֹּפ רענעזעוועג רעד ואוו טרָאד ,יקסווָאקליפַאװָאלַאמ ףיוא ןעציז

 ףיֹוא ,סע טסייה ,רע טציז .ןעסעזענ לָאמַא ןיא רעטסיימציל

 -ֶאֹּפ םענעזעוועג ם'נופ טייוו טינ יקַאט ,יקסווָאקליסַאװָאלַאמ רעד
 סיוא-טמוק רע סָאװ םיוק-םיוק ,ךיז טעשטומ ןוא ,רעטסיימציל

 אמתסמ רערעייז קוקסורַא רעצנַאנ רעד .טיורּב לעקיטש ן'טימ

 ,החּפשמ רעד ןיא דיננ רעד ,סע טסייה ,ןיִּב ךיא רימ ףיוא זיא

 טלַאה ,ץעּפוהעי ןייק ןערהָאפ וצ ךיא םוק .,,.טנָאזעג סנייטשמ

 ,ערעשטעוו ַא ,סעמערַאוו ַא ייז ייּב ךיא סע ,עיצנַאטס ייז ייּב ךיא

 ןיירַא לָאמַא ייז טלַאפ ,םינורד'ס ָאנדעי -- גנאג ַא ךימ ןעמ טנלָאפ

 ...ןערָאװעג טגָאזעג ןעשטיוועקשירוּפ ףיוא ,ייווצ לָאמַא ,לעברעק ַא

 עניימ -- העז ךיא ,ןערהָאפ וצ םוק ךיא ,רעּבָא לָאֿמ סניטציא

 "? השעמ יד זיא סָאװ, ,ּפעק ןהֶא םורַא-עהעג ,ךשוח ןענעז טייל
 -עג ּבָאה'כ ,עחּפ; .'סעװַאלּבָא; ??נייהד, ."טכעלש זיא'ס ,

 ךָאד זיא סָאד -- סעװַאלּבָא !סָאװ עדוי ימ ,ךיא גָאז ,טניימ

 ,ןיינ; ...תישארב-ימסי תששמ ךָאנ ,ךיא נָאז ,הּככ עטִלַא ןייַא

 ןעגָאז ,טציא .ךיילנ טינ זיא סעװַאלּבָא וצ סעוװַאלּבָא ,ייז ןעגָאז

 טּפַאח ןוא .עוװַאלּבָא ןייק ןייז טינ לָאז'ס ,טכַאנ יד ָאטינ זיא ,ייז

 ן'טימ ,יירד-ייווצ-סנייא -- היהיש ימ היהי זיא ,ןעדיא א ןעמ

 ."אלב; "?לעּברעק ַא) ,"עטָאלּב, "4? טלעג ןוא ,ונ, ,"ּפַאטע

 גָאז ,ױזַא בא, "!ןָאילימ ַא טינ וליפא8 ???ערעיירד א,
 ,ענדוקסַאּפ וצ ענדוקסַאּפ , ,?ענדוקסַאּפ טוג יקַאט ךָאד זיא ,ךיא

 ןוא .ףַארטש ןיא ,ייז ןענָאז ,םדוק ,ךיילג טינ זיא ,ייז ןעגָאז

 רַאפ לַאדנַאקס רעד טנייה .ּפַאטע ן'טימ -- טשרע םעדכָאנ

 ,ןענרָאמ יקצָארּב ,טנייה יקצָארּב ,ךיא גָאז ,אלימ , ,.,? ! ןיקצָארּב

 טנוזעג ןיימ טימ ,ךיא גָאז ,ןיקצָארּב ּבעילוצ ,ךיא ;ָאז ,ןָאק ךיא

 םילוסנָאק א ףיוא ,ךיא גָאז ,ןעמוקעג ןיִּב ךיא .,ןערילעקעּפש טינ

 ."ןעפילטנַא טינ ,ךיא נָאז ,קירוצ ךיא ןָאק ,ןערָאסעּפָארּפ ןופ

 עמ .טינ טהעטש גָאט רעד -- רעהַא תונעט ,ןיהַא תונעט ,ללּכח

 םסָאװ רָאנ .םילוסנָאק א חּכמ ןערָאסעפָארּפ יד וצ ןעפיול ףרָאד

 טשרע ןעמוק ןָאק רעד זַא ? םילוסנָאק רימ רעוו ? םילוסנָאק רימ
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 ,גָאט ןעּבלַאה ךָאנ גָאטנָאמ --- רעד ןוא ,ןָאט ןעּבלאה רַאפ ךָאװטימ

 טנייה .גָאטשרענָאד גָאטכַארעּביא יו רעהירפ טשינ -- רענעי ןוא

 סָאװ םורָאװ ! ךָאװטימ א טימ ןעכָאװ יירד ףיוא השעמ ַא !העג
 עקשידַאז ַא טָאה עלענעק ןופ ןמחנ-השמ סָאװ ,לשמכ ,ןָא ייז טהעג

 .ןעשטיוועקשירוּפ ףיוא ,טכענ ןייק טינ טפָאלש ןוא ,טסוה א טימ

 ערעשטעוו ןעמ טסע .טכַאנ טרעוו לייוורעד ...? ןערָאװעג טגָאזעג

 ךיא ,ןעפָאלשנַא סָאװ-רָאנ רע ךיא .,ןעפָאלש ךיז טגעל עמ ןוא
 ?? ןיא רעוו, : ןעגיוא יד ףיוא-סייר ךיא ! ךארעראט-ךארט :; רעה
 ,רעניימ רעגָאװש רעד רימ וצ טגָאז "1! ןעלַאפרַאפ ןענעז רימ ,

 -יירט ןוא שטנעמ רעטדיוט ַא רימ רעביא טהעטש ,לזמ-םילש רעד

 "? רעטציא ,ךיא גָאז ,ןעמ טוהט סָאװ, .אנעשוה א יו ,ךיז טלעס
 ,ךיא גָאז ,סָאװ}, ?4ןעמ טוהט סָאװ ,וד גָאז ,רע טנָאז ,הּברדַא,

 ןיא ,רע טנָאז ,רעטיּב וצ רעטיּב , ,"רעטיּב זיא'ס ,ןוהט ןעמ לָאז
 ןיא ןוא ,?לַאג יו ױזַא רעטיּב ,רע טנָאז ,זיא'ס ,ךיילג טינ

 רעדניק עניילק יד !ךַארערַאט-ךַארט :ריט רעד ייַּב ןעפיורד
 :ןייועג א טימ ,דלַאװג ַא טימ טּפַאהענפיוא ךיז ןעּבָאה ךַאּבענ

 ,ייז טנרַאװ ןוא ,סע טסייה רעטומ יד ,ייז יז טקיטש "1! עמדַאמס ,

 ,רימ ךיא טכארט ,הע; !הנותח ענעש ַא --- ליטש ןייז לָאז ס
 -שירוּפ ףיוא ,טייּברַא רעד ןיא טוג טזיּב וד ,עלענעק ןופ ןמחנ-השמ
 םיצולּפ ןיירַא רימ טלַאפ סע ןוא "1 ןערָאװװענ טנָאזעג ןעשטיוועק

 : רעגָאװש ןיימ וצ ןָא ךימ ףור ךיא ןוא ּפָאק ןיא עיצַאניבמַאק א
 ?עוו ךיא ןוא ,ךיא וד ייז ? דוד ,סָאװ וד טסייוו ,ךיא גָאז ,ַאש,
 "? טסייה סָאװ, ! עקשעמעל ַא יו ,רימ ףיוא רע טקוק ."וד ןייז

 ,תורצוי יד טימ ןעטייּב ךיז ןעלעוו רימ ,ךיא טגָאז ,טסייח סָאד,
 ; סַאּפ ןיימ ןעּבעג ריד לעװ ךיא ,סַאּפ ןייד ןעּבעג רימ טסעוו וד
 רעקיּפמוט ַא ."דוד ןייז לע ךיא ןוא ,ןמחנ-השמ ןייז וד טסעוװו
 ,טינ טהעטשרַאפ ,שטנעמ רענידניז א יו ,רימ ףיוא טקוק !חמ
 טסהעטשרַאפ סָאװ ,ךיא גָאז ,המהּב, .םהיא וצ טדער עמ סָאװ
 ַא .ךיא גָאז ,עיצַאניּבמָאק עטסָארּפ ַא ,ךיז טכַאד ?טינ ָאד וד
 ,סַאּפ ןיימ ןעזייוו ייז טסעוו וד .ןהעטשרַאפ סע ןָאק דניק טסדנימ
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 וד טסָאה -- םיגורד'ס ָאנדעי ,סַאּפ ןייד ןעזייוו ייז לע ךיא ןוא
 ?יומ ןיא ןענעל ןוא ןעייקעצ ריד סע ףרַאד עמ יצ ,טעייקעצ סָאד

 "? ןיירַא
 ךיז ןעמונענ ןעּבָאה רימ ןוא ,טעייקעצ סָאד טָאה רע ,םינּפַא

 .סַאּפ ןייז רימ רע ,סַאּפ ןיימ םהיא ךיא .תורצוי יד טימ ןעטייּב

 -ערַאט-ךַארט : ןעגנורּפשעצ טינ רעיש טרעוו ריט יד ןעטרָאד ןוא
 סָאװ -- .ךיא גָאז -- !סַָאשטיײיס, !ךַארערַאטךארט !ךַאר

 גָאז -- "!טינ טנערּב ךייט רעד ?טינ טייצ ןייק יױזַא רהיא טָאה

 ,דוד ,עשז קנעדענ , : ןָא ךימ ךיא ףור רעגָאוװש ןיימ וצ ןוא ,ךיא
 זָאל ךיא ןוא ..."ןמחנ-חשמ רָאנ ,דוד רהעמ טשינ ןיוש טסייה וד

 ,ערטסַאילַאח עצנַאנ ַא -- "! טסענ ,אּבח ךורּב ,--- .ריט רעד וצ ךימ
 ךיליירפ ,הלודג ַא ,רהיא טנָאז יו .ויתרשמ רשאו םיתרשמ רצוי

 ,.,לעטדעטש ןיא

 וצ םענ א ןעּבעגעג ךיז ןעמ טָאה םדוק זַא ,ךיז טהעטשרַאט'ס
 ךיא לייו ? םהיא וצ סיּפע סָאװ .?זמ-םילש םעד רעגָאװש ןיימ

 יו ,שטנעמ השעמ ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,ןעטלַאהענ ךימ ּבָאה

 -- רע ןוא .,ןהעטש לָאז ּברַאפ יד ,קַאּב ןיא פינק ַא ,רהיא טנָאז

 אמתסמ םהיא ןעמ טָאה .ןערָאװעג טגָאזעג ןעשטיוועקשירוּפ ףיוא
 ָאטינ --- ,? יירוועי ןידָאּפסָאנ ,אועדוקטָא, :ןָאהטעג ּפַאח ַא
 ךַאמ ןוא רשוידץילמ ן'רַאפ סױרַא ךימ ךיא לעטש ,ןושל ןייק

 ןַא ,ייז רֹּבד !רּבד ?וד טסנייווש סָאװ ,אלּב ידוהי, : םהיא וצ
 ַא ךימ ךיא והט ייז וצ ןוא .?עלענעק ןופ ןמחניהשמ טזיּב וד

 עקָאסיװ עשַאװ ,ךיא נָאז ,ױזַא ןוא ױזַאה ;םינונחּת טימ ףרָאװ
 ןיוש .ךַאּבענ בורק רעמערָא ןייַא ,ךיא גָאז ,עװטסלעטישזָאװַארּפ
 ,"?עלענעק ןופ רימ וצ ןעמוקעגנ ,ךיז ןעהעזעג טינ ,ךיא גָאז ,גנַאל

 -עצ טינ רעיש רעוו ךיא ,ךימ טקיטש ןעצרַאה ןיא גינעווניא ןוא
 ,ךיא ?טהעטשרַאפ רהיא !ַאח- אח ,רעטכעלעג רַאפ ןעגנורּפש

 ,סע טסייה ןע'נמחנ-חשמ רַאֿפ םימחר טעּב ,עלענעק ןופ ןמחנ-השמ

 ןיימ סָאװ ,הרצ יד רעּבָא זיא ! אחדַאחיַאח ,יקַאט ןיילַא רימ רַאפ
 -הָאיַארַאפ רעד יװ ,ןעפלָאהעג ןעּבָאה תושקּב עניימ טימ ןעדער
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 חור רעד יוװ ,טּפַאחענפיױא רוחּב ןיימ טָאה עמ ןוא ,יינש רעניר

 "דח ןיא ןייפ ץנַאנ טרהיפעגּפָא םהיא טָאה עמ ןוא ,דמלמ םעד

 ןוא .ןעטָאּבעג טָאה טָאנ יװ ,קַאנק ןעצנַאנ ן'טימ ,ןיירַא אידג

 ןיוש טָאה עמ ,טסייה סָאד ,ןעמענוצ טלָאװעג ךיוא ןעמ טָאה ךימ
 -סױרַא דלַאּב רעּבָא ךימ טָאה עמ ; ןעמונענוצ טאהעג ךימ יקַאט

 ַא ?רהעז ךייַא טעּב ךיא ,ייז ךיא רעה סָאװ םורָאװ ,טזָאלעג
 שוריפּב ,סייוו ףיוא ץרַאװש "עװטסלעטישזָאווַארּפ , ַא טימ שטנעמ
 -רַארּבָא ןייַא סרעדיינש יד ייּב ?הוש ס'יקצָארּב ןיא ןעּבירשרַאפ
 -רַאפ רהיא ,םינורד'ס ָאנדעי ,אמּתסמ ךיוא לעּברעק ַא ןוא ,קישט

 .קישטדַארּבָא ןידָאּפסָאג ,רימ וצ ייז ןעגָאז ,ָאשַארַאח , ? טהעטש
 ןיוש ריד ןעלעוו ריס ,לענוק ןעסע םייהַא ?לייוורעד ריד .העג וד
 רעד ףיוא עדנַאּבָארטנָאק ןעטלַאה וצ יױזַא יװ ,ןעזייווַאּב םעדכָאנ

 ,סע טסייה ,שטעליוק ןעשירפ ַא טימ 7! יקסוװָאקליסַאװָאלַאמ

 ..} ַאח - ַאה ,ןירַא םינּפ ןיא ךיילנ
 םילוסנָאק ןופ אלימ ?רעטייוו ןעלחעצרעד ךייַא ךיא לָאז

 -נָאק א טָאהעג ןעניז ןיא טָאה רעוו .,טדערענּפָא ןיוש ךָאד זיא
 ןופ ? רענָאװש םעד ןעװעטַאר טפרַאדַאּב רָאנ טָאה עמ זַא ,םילופ
 סָאד !הלילח ?ּפַאטע ם'נופ ?ןעװעטַאר ,רחיא טניימ ,סָאװ

 ןימ א ךָאנ ,ןעגנַאנעג רע זיא ּפַאטע ן'טימ .ןעפלָאהענ טינ טָאה
 ריס רעדייא !ןערָאװעג טנָאזענ ןעשטיוועקשירוּפ ףיוא { ןהעג

 ןענעז ,לזמ-םילש םעד ,עלענעק ןיא ןעהעז טּבעלרעד .םהיא ןעּבָאה
 עמ ןזַא ןוא .ןעכָארקענסױרַא ןעניוא יד רעיש ,רחיא טרעה ,זנוא

 ,עלענעק ןייק ןערהיפ וצ טכַארּבעג לָאמַא םיוק ןיוש םהיא טָאה

 ןעדמערפ א .קילגמוא םעיינ ַא ךיז ףיוא טַאהעג טשרע רע טָאה
 ךיא .טינ טנערפ ,םינורד'ס ָאנדעי ,ןעמָאנ ןעדמערפ ַא טימ סַאּפ
 םע ךיא םָאֹל .ןעגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ טאהעג םהיא טימ ּבָאה

 ,טסָאקעג טָאה עס סָאװ ,םישדח יירד עלַא ,רחיא טרעה ,ןענעידראפ
 דע ךָאנ םהיא זומ ךיא ,לעקעּפ א ךיז ףיוא ּבָאה ךיא סָאװ ץוחַא
 ,ט'הנעט רע םורָאװ .רעדניק ןוא בייוו טימ ןעטלַאהסיוא םויח
 ,טנָאז רע .רע ט'הנעט ,טכַאמעג ךילקילגמוא םהיא ּבָאה ךיא זַא



 א וז =

 -פעטישזָאװַארּפ , עצנַאנ יד ןעריואוועגנָא רע טָאה רימ רעּביא זַא
 רע זַא ,ןייז ןָאק סע ןוא ,ןיקצָארּב ייַּב עלעטש רעד טימ "עווטס
 ,רעּבָא ןיא רקיע רעד ךיוא טכערעגמוא ןעצנַאגניא טינ רשפא זיא
 ,עיצַאניּבמָאק יד ,לַאפנייא רעד זיא רקיע רעד .סָאד טשינ ,ַאח - ַאח
 ,עלענעק ןופ לעדיא ַא ?סָאװ ,ךיז טכַאד ? טהעטשרַאפ רהיא
 ,ךיוא זָאלוקרעּבוט ַא טימ ןוא עקשידַאז ַא טימ ןוא טסוה ַא טימ
 ןהֶא ןוא ,םיגורד'ס ָאנדעי ,ןערָאװעג טגָאזעג ןעשטיוועקשירוּפ ףיוא
 ,ףרַאד עמ זַא ,ןענעווטסעד ןופ --- ,?עװטסלעטישזָאװַארּפ , םוש ַא
 -?יסַאװַאלַאמ ףיוא ּפִא ךיז טלעטש ,ץעּפוהעי ןייק ךיז רע םמוק
 ףור -- ןוא ,רעטסיײמצילַאּפ םענעזעוועג ם'נופ טייוו טינ ,יקסווָאק
 ! לעסינקַאנק ךימ

 .ןהע צכ א רע מונ עטכיש עג עדנע



 ןהעצנעיינ רעמונ עטכישעג

 רעטנהעצ רעד

 .1910 רהָאי ןיא ןעּבירשענ





 ןחעצנעיינ רעמונ עטכישעג

 רעטנהעצ רעד

 .ןעדיא ןעיינ ,ןָאנַאװ ןעצנַאג ם'ניא ןעוועג רימ ןענעז ןעייג
 ,ןינמ א וצ ,רעטנהעצ ַא טלהעפעג טָאה זנוא

 -נהעצ רעד רָאנ ,ךיוא רעטנחעצ ַא ןעזעוועג זיא ,ךילטנעגייא
 "ייושליטש א .טסירּכ קפס ,דיא קפס זנוא ייּב ןעוועג זיא רעט
 םינּפ יניטעּבַאר ַא .ענסנעּפ םענעדלָאג ַא טימ ןױשרַאּפ רעגידנעג
 -נָאװ רָאנ ,עשידיא ַא ןָאנ ַא .דרָאּב ַא ןהֶא רַאנ ,ןעיילק טימ
 ,ענענַאטשענּפָא ןערעהיוא .,ףיױרַא טהערדרַאֿפ ענדָאמ -- סעס
 ןעטלַאהעג ךיז רע טָאה טייצ עצנַאג יד ..רעטיור ַא ןלַאה ַא רָאנ
 .טפייפעג ןוא רעטסנעפ ןיא טקוקעג .רעדנוזַאּב ץנַאג זנוא ןופ
 טאלּב שיסור ַא ןוא .ל?עטיח ַא ןהִא ,ךילטנייוועג ,רע זיא ןעסעזעג
 -ברוד .טזָאלעגסױרַא טשינ טרָאװ ןייק ,ַאש ןוא .עינק יד ףיוא
 ָאז :לָאמ א ךָאנ ?ַאה ,ינֲאפ רעטכע ןייֵא .םור חשעמ סיוא
 טשינ טרָאפ רעֹּבֶא ךָאד זיא'ס ,שטייטס ? יוג ַא ןייז יקַאט סָאד
 ךיא א .ןערַאנ טשינ טעװ ןעדיא ַא דיא ַא ! עטָאלּב .יונ ןייק
 .טכַאנ רערעטסניפ ַא ןיא ?יימ ַא רַאפ ןענעקרעד םעוו ןעדיא ַא
 יו ,דלָאנ קיטש אזא .דיא ַא'ס ,ןיינ ! םיקלא-םלצ רעד ,דלאװוג
 הישק ַא ?ןיינ רעמָאט ,קירוצ רעדעיװ ןוא !ןיא סָאד דיא ַא
 יד ךױוא :ןעװעג בשיימ ךיז רימ ןעּבָאה ..,ןעטייצ עגיטנייה
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 געי א

 וא ,ןעניימ שטָאװ או עמ ,ליוו ךַאּנענ דיא ַא .השעמ ענעגייא .

 טוהט עשז סָאװ ,ןעמוקַאּב ליואוו םהיא זָאל -- יונ ַא זיא רע

 -רהָאי ַא ןעּבָאה רימ ? רעטנהעצ ַא ּפָא-טהענ זנוא --- רעּבָא ןעמ

 ַא ?טײצרהָאי ַא טָאלג סיּפע ,טניימ רהיא ,ןָאנַאװ ןיא טייצ

 ןיא סָאד .ןיינ 4 עמַאמ א ךָאנ רעדָא ? ןעטַאט ַא ךָאנ טייצרהָאי

 ןעניצנייא-ןוא"ןייא .,ןהוז א ךָאנ .דניק ַא ךָאנ טייצרהָאי ַא ןעוועג

 םהיא לָאז עמ ,ןעטעּבעגסױא םיוק ,ןעּבָארנַאּב דיא ַא טָאה ןהוז

 לָאז עמ ,השעמ ה רחַא? ןיוש ,עמרוט רעד ןופ ןעּבענסױרַא

 זיא רע זַא ,טרעווש רעטָאפ רעד .,,לארשי-רבק וצ ןעגנערּב םהיא

 יַּפִא םהיא ןעמ טָאה ,רע טגָאז ,ךינ וצ .המשנ יד טָאג ןעזעוועג

 ,וליפא רע זיא הרבח ןעשיווצ ןַאמ-חרבח ַא ,טסייה סָאד .טּפשמ'ענ

 .ןעמוקענ טשינ ,רע טגָאז ,םהיא זיא ןעננעה רָאנ ,ןעוועג ,רע טגָאז

 רעטומ יד זיא !ןעלַאפרַאפ -- ןעננַאהעג רעּבָא םהיא טָאה עמ

 .ךיג ױזַא טשינ ,טסייה סָאד .ןעגנַאגעגקעװַא םהיא ךָאנ דֵלַאּב

 ןוא ךיז טעשטומעג ןיילַא .טעשטומעגנָא טוג רעהירפ ךיז !ָאהִא

 .טכַאמעג טלַא ןוא יורנ םהיא ךיוא
 ? סנעגייא ןיימ טלַא ךיא ןיּב ,רחיא טניימ ,לעיפיוו ---

 ,ןעפערט ןעליוו ןוא ןױשרַאּפ ןעניזָאד ן'פיוא עלַא ןעקוק רימ

 עיורג ,ןעניוא עגנוי :ךילגעממוא זיא'ס .זיא רע טלַא לעיפיוו
 ,םינּפ גידנענייוו-נידנעלכיימש ַא ,ןרעטש רעטשטיינקעג ַא .רָאה

 ,קַאָׂשזדיִּפ ַא יקַאט .רענדָאמ ַא סיּפע -- שפנ רעצנַאנ רעד ןוא
 ,רעטניהַא טסוררַאפ רָאנ ,לעשילעּפַאק ַא יקַאט .רעכילגנַאֿל ַא רָאנ

 ,ךא ..ןעניוא ןוא .טניכעליײיקרַאפ קרַאטש רָאנ ,לעדרעּב ַא יקַאט

 רהיא טעוװ ,לָאמ ןייא טהעז רחיא ןעוו ,ןעניוא עכלעזַא ! ןעניוא
 "ייוונידנעלכיימש .ןעסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ,לָאמנייק ןיוש ייז
 שטָאח רע טלָאװ ...ןעגיוא עגידנעלכיימש-נידנענייוו רעדָא ,עגידנענ

 אקוד .ןיינ זיא ,רערט ַא טזָאלעג שטָאח רע טלָאװ ,ךיז טנָאלקַאּב
 .שפנ רענראמ ,רענדָאמ ַא --- גידעּבעל אקוד ןוא ךיליירפ

 רענייא ךיז טָאה -- ? ןעטנהעצ א ןעמ טמענ ואוו ,95ּכה --- = |
 טכַאמ סָאװ ,רעפייפ ן'פיוא גיוא ןייַא ןעפרָאװעג ןוא ןעפורעגּפָא
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 -טפייפ ןוא ןיירש רעטסנעפ ןיא טקוס ,טשינ טרעה רע יו ךיילנ ךיז
 ."קָאװקעק, זַא ,ךיז טכַאד ,ןונינ ןעטנַאקַאּב א םיּפע סיוא

 "ייא ךָאנ ןָא ךיז טפור --- 4 רעטנהעצ ַא ,טסייה סָאװ --
 | ? ןינמ ןייק טשינ ןעד ןעּבָאה רימ --- ,רענ

 ,סנייא טשינ :רעגניפ ן'טימ ןעלהעצ ןעמונעג טָאה רע ןוא
 ...יירד טשינ ,ייווצ טשינ

 אקוד ,רעמייפ רעד ןעפורעגנָא ךיז טָאה -- ! רימ ןְהֶא --
 | ,שידיא ףיוא

 - .טניוטשרעד ןעבילבעג עלַא ןענעז רימ
 ?טשינ דיא ןייק ןעד טנעז רהיא ---
 ,ןעכַאז יר ןופ טשינ טלַאה ךיא רָאנ ,ךיא ןיּב דיא ַא --
 -עג ,טפעלּפעג יו ,עלַא ןעסעזעג רימ ןעגנעז עלייוו עשּביה ַא

 -רהָאי-לעּב ןייא רָאנ ,ןושל ןהֶא ערעדנַא סָאד ףיוא סנייא טקוק
 ןעגירנענייוו-ךיליירפ ןייז טימ + ,ןעריולרַאפ טשינ ךיז .טָאה טייצ
 / :רעפייפ םעד ןַאמנעגנוי םוצ ןעפורעגנָא ךיז רע טָאה לעביימש

 ךייֵא .ןעּבעל רהיא טלָאז רהָאי גיצנַאװצ ןוא טרעדנוח --
 : - ,ֿפַארעמ ענעדלָאג ַא טמוק

 ף לַאדעמ ענעדלָאג ַא סָאװ רַאֿפ ---
 .תשעמ עגנַאל וצ ַא ?עסיּב א זיא'ס ,ןענָאז ךייא לעוװ ךיא --

 ענעש א ןעלהעצרעד .ךייא ךיא לעװ ,ןהוז ןיימ ךאנ שידק טונימ א ףיוא פא ךיא .נָאז ,ןינמ םוצ רעטנהעצ ַא ןייז טליוו רחיא ּביוא
 יי .עטכישעג

 | יי : ; טנַאװ רעד .וצ םינּפ ן'טימ סעװַא ךיז טלעטש ןוא קַאשזדיּפ םעד םורַא ךיז טלעטרַאג ,עליישטעפ ַא סיורא טמענ טייצרהַאי-לעּב רעכיליירפ רעד ןוא
 ...חלס ךוללהי דוע ךתיב יבשוי ירשא --

 תרשש-הנומש יוד ,רענייטש ןעגיד'בוט-םוי טימ ךעלדיירד עגיד -"תבש ,קיטש עגידנעצנוס עשי'נזח ןהעצ ןופ רעסיז רימ ;ייּב זיא הרשע"הנומש עגידעכָאװ / ןייא - .החנמ ענידעכַָאװ .ַא בעיל ּבָאח ףךיא זַא ;הדומ ךימ ןיּב ךיא = .רהיא יױזַא יו ,טשינ סייוו ךיא = -



 טעוו 0

 עו יש שופט ריא טו ןוא עד טוארמשוילעצ םעיז ןופ
 .ןעמונעצ ןעמעלַא זנוא טָאה סע זַא ,המשנ ?עיפ ױזַא טימ ,ץראה
 --- רעפייפ םעד ןױשרַאּפ ןעטנהעצ םעד וליפא זַא ,טכַאד רימ ןוא

 ןיא --- ןהוז א ךָאנ שידק טגָאז רע יוװ ,ןעטַאט ַא ןעכרָאה .ךיוא

 רעד טָאה וצרעד ןוא .ןעכַאז עניילק יד ןופ טשינ ךיוא סיּפע
 ךיז טָאה סָאװ ,עמיטש עניצרַאה עסיז ַא טַאהענ טייצרהָאי-לעּב

 -רעּביא ןוא .ןירַא רענייּב יד ןיא ךיילנ ?חהעמיוב ַא יוװ ןעסָאנעג

 שידק רעד טָאה ןייטש ַא רָאנ !שידק רעד ! שידק רעד -- טּפיוה

 ..ןערהיר טשינ טנַאקעג
 .החנמ ַא לָאמ ןייא ןיוש ןעוועג זיא סָאד --- ץרוק

 "נוא ךיז טָאה ,עליישטעפ יד ןעדנוּבענּפָא ןוא טנעװַאדעגּפָא

 ןױשרַאּפ ןעטנהעצ םעד ןעגעקַא טצעזענקעוַא טיײצרהָאי-לעּב רעז

 רע טָאה ,זיא רענייטש ןייז יו ,םינּפ גידנענייוו-ךיליירפ א טימ ןוא

 -וצ םהיא טָאה רע סָאװ ,עטכישעג יד ןעלהעצרעד וצ ןעּביױהעגנָא

 "עג ןוא ?עדרעּב סָאד טעלנעג ךיז רע טָאה השעמ-תעּב ,טנַאזעג
 : טייצ טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא יו ,עקנילָאװַאּפ טדער

 ,ןעלחעצרעד ,ןַאמרעגנוי ,ךייַא ?יוװ ךיא סָאװ ,השעמ יד ---
 יירד .תוישעמ יירד רָאנ ,השעמ ןייא טשינ ,ךילטנעגייא ,זיא

 .ךעל'השעמ עקניניילק
 ַא ייּב ,ףרָאד ַא ןיא ןעפָארטעג ךיז טָאה השעמ עטשרע יד

 .עקרַאדנער ַא טימ רַאדנער ַא ףרָאד ַא ןיא ןעסעזעג ,רָאדנער

 טשינ ןעדיא ,ךס ַא םייוג .ףרָאד סיורג ַא ןעוועג זיא ףרָאד סָאד
 הסנרּפ .רעסעּב ךָאנ ,הּברדַא .סע טסייה דיהי ַא .רענייא
 ןייא ..םייונ ןעשיווצ ןעמ לָאז ןעציז :ןעמ טגָאז יו .עפשּב

 יב ןעוועג טשינ טייצ ַא ,רעדניק --- טלהעפעג ייז טָאה רָאנ ךַאז

 טשרע .ןעּבעל סָאד ןעגנַאנעגנייא טשינ ייז זיא ,רעדניק ןייק ייז
 ןיא עקרַאדנער יד .טַָאהעג תונמחר טָאנ טָאה רעטלע רעד ףיוא
 ַא ?ומל רַאדנער םעד ןעריוּבענ טָאה ןוא ןעגָארט ףיוא ןעגנַאנרַאפ

 ןעװַארּפ ,סע טסייה ,ןעמ ףרַאד !הלודנ ַא .רכז ןּב ַא ,לעננוי

 ןיימ טָאה גָאט ןעטכַא ן'פיוא .,ןעטָאּבעג טָאה טָאנ יו ,תירב ַא
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 קעֹװַא ןיא ןוא ןעגָאװ-ןוא-דרעפ טנַאּפשעגניַא ןייפ ץנַאנ רַאדנער
 ןיטימ 'טחוש ן'טימ בר םעד טכַארּבענּפָארַא ,ןיירַא טדָאטש ןיא
 עקרַאדנער יד טָאה םעמערַאװ א .ןעדיא ףניפ ךָאנ טימ שמש
 ןֹוא םורַא ןייפ : גנידפלַא ,ןעגיטרַאסױרג ַא טיירגענוצ אמּתסמ
 ַא טלהעפ סע ,ןינמ ןייק ָאטינ -- ּפַאה ַא ךיז טוהט עמ ,םורָא
 -ערעגניײרַא ,ּפָאק רעשירָאדנער ַא 4 השעמ יד זיא סָאװ ,רעטנהעצ
 ַא ןערָאװעג .אמתסמ .זיא ,ןהָאק ןיא ךיוא' עקרַאדנער יד טנעכ
 סָאװ .טשינ טהעטש גָאט רעד --- רעהַא-ןיהַא ,רעטכעלעג סיורג
 ןצ ךיילג וצ טרהָאּפ סע -- קוק ַא טוחט עמ !! טכעלש .רענייא טשינ ,לידבחל ,ןעדיא .ךס ַא םייוג .ףרָאד סיורנ ַא ? ןעמ טוהט
 ןייז זָאל - .חלנע-לעּב ַא -- דיֹוּב ןיא ןוא  ,דיוּב א עמשטערק רעד
 "! םכילע םולש , "!אּבה ךורּב , ...דיא ַא יּבַא ,הלנעדלעּב ַא
 ןיא החמש יד - .,"! רעטנהעצ .ַא ןייז רהיא טעװ ,ןיירא טמופ,
 יז טוג ןיוש ,טהַא ---:ךיז טכאד ,הלנע-לעּב ַא ,דיא ןייא טמוס ,ןעכַאמ-טשינרָאג ןענָאק םייוג טימ ףרָאד ץנַאג ַא ,ןעּבָאה רימ טָאג ןעסיורג ַא רַאפ סָאװ ?טהעז טנייה ,ןעּבײרשַאּב ֹוצ טשינ ןעוועג

 אמתסמ קעװַא ןעמ טלעטש ,ךיז ןעצלעמש ןָא טביוה ןוא טכיל ַא בשיימ ךיז זיא -- שיט םוצ ךיז טצעז עמ .ןעשַאוװעג ךיז .שודיק טכַאמענּפָא .,?הוש ןופ ןעמוקעג  ,ןעשטנעּבטכיל ךָאנ ,סע טסייה ,סטכאנוצ-נַאטיירּפ .ןעוועג סָאד זיא תּבש - ,טדָאטש .רעש -ידיא ַא ןיא אקוד ןוא .טרָאטש ןיא רָאנ ,ףרָאד א ןיא טשינ ןיוש ןעפָארטענ ךיז .טָאה ,דיא רעּבעיֿפ ןיימ ,השעמ עטייווצ יד
 :רעדעווח ןוא ...? גיטכיל זיא .טרָאד יו ,יונ ,וד טסהעז יצ :סע טסייה שידיא ףיוא / ,,,?? ָאלטיווס עשזוד :ָאנָא סײשטַאּב יט ישט '! עצררעס-רעדעווח , .יֹונ-תּבש רעד רעדעווח --- קוק ַא טוחט עמ ..,"ָו ןעלַאפרַאֿפ ןענעז רימ ,ןעדיא, .+ רעדליפעג ַא ,דלַאװנ א .,סָאג - עצנַאג יד ,םינכש יד ןעּביולקעגפיונוצ ךיז ןעּבָאה ! תּבש -- םשינ ןעמ רָאט 4 ןעשעלרַאפפ ? ןעמ טוהט סָאװ .הפרש ַא טרעוו ךלַאּב טא .ךוטשיט סָאד ןעמונעגנָא ,שיט ן'םיוא ץיונש רעד ןעלַאפ -עגּפָארַא .טשינ טפלעה סע --- ץיונש ןעגעקַא שטעליוק-תבש ַא



 טייל װ

 ַא .טניימ עמ סָאװ ןענַאטשרַאפ טָאה ,ּפָאק רעשייונ ַא שטָאח

 טָאה רעגניפ עשייוג ;עּבָארג ייווצ טימ ןוא טנַאה רעד ףיוא יּפש

 גערפ ,ונ  .חפרש סיוא --- ץיונש םעד ריפַא-םענ ַא ןעּבעגעג רע

 "ןיע ןייק - ? ןעצַאשוצּפָא ןעד רעדנואוו ס'טָאנ זיא :ךייַא ךיא |

 ףקעג .ןעכַאמ טנָאקעג טשינרָאג ןעּבָאה ןעדיא לעיֿפ ױזַא ,ערה

 | ..םדָאטש עצנַאג ַא טעװעטַארעגּפָא --- יוג ןייא ןעמ

 עטירד יד ןעלהעצרעד ,סע טסייה ,ךייא ןעמ ףרַאדַאּב דניצַא

 םיייַּב ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,ןעפָארטעג ןיוש טָאה סָאד .השעמ

 ןוא ,דיחידןּב ַא טָאהעג טָאה ןעּבעל .לָאז יּבר .רעד .ןײלַא ן'יּבר

 ךיז טיג םע יו ,תולעמ עלַא טימ ,ריחידזּב םענעטָארעג- .ַא אקוד

 ,טכַאמעג הנותח גנוי אמּתסמ םהיא ןעמ טָאה .ן'יבר ַא ייּב ןייֵא

 *עגקעװַא ןוא ,טּפעק עגיּבייא טימ .,ןרנ טימ ,בייוו א ןעּבעגעג

 טלָאװ .טנערעל ןוא רע טציז ,ןענרעל ןוא ןעציז לָאז רע ,טצעז

 ןייז טשינ לָאזס 4 עשז ןעוו -- ןייפ ןוא טוג ןעוועג גנידסלַא

 סָאװ ,גולפ ןיא ,וליפא שטָאה ,טלעוו רעד ףיוא "! וויזירּפ, ןייק

 ,דיחידןּב ַא רע זיא ,תישאר ,זַא -? וויזירּפ א ןהוז ס'ניּבר םעד טרעה

 ןעטסָאק ןעפרַאד טעוװו רעמָאט ,תינשהו ,רעגיצנייא-ןוא-ןייא

 ןערָאװעג רעּבָא זיא - ,ןייז טשינ העינמ ןייק טלעג ןיא טעװ ,טלעג

 ןעמענ ןעּבױהעגנָא טָאה עמ .טגָאזעג סנייטשמ ,טייצ ערעטיּב א

 .טשינ ךיוא ןיוש טפלעה טלעג ןייק ןוא ,םידיחייינּב ןעדיא ייּב

 "קָאד ַא עשר ַא ,עװטסלַאשטַאנ ערעטיּב ! טנעזיוטנהעצ ןייק וליפַא

 "רעגנוי רעּבעיל ןיימ ,ךייא גוט סָאװ ! טכעלש ,טכעלש --- רָאט

 סָאד .ןעטעקַאנ ַא ןהוז ס'ניּבר םעד טרהיפעגניירַא טָאה עמ ,ןַאמ

 ןהעטש וצ ןעמוקעגסיוא םהיא זיא ןעּבעל ןייז .ףיוא לָאמ עטשרע

 ןייז ןעוועג זיא סָאד ןוא .סע טסייה לעטיה א ןהָא ,שארייונַּב

 םשינ ,םהיא ייּב ןעזיװַאּב ךיז טָאה ּפָאק ן'פיוא םורָאװ ,קילג

 .עטכַאמעג ןייק טשינ אקוד ןוא ,עקצַאצ ַא ,טכַאדעג .ךייַא .רַאפ

 ןעוועג .זייוודניק ןופ ךָאנ ןעּבילּברַאפ םהיא זיא סָאד זַא ,הרבס א

 ,ךיז טהעטשרַאפ ..ןעגָאװצ טזָאלעג טשינ ךיז . .ןשסע ןייֵַא דניק ַא

 | .געוו םעד ןעּבענעג םהיא ּטָאה עמ זַא
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 טנעז סָאװ ,ןאמרעננוו רעּבעיל ןיימ ,ךייא ךיא ;ערפ טנייה
 רהיא טליוו יוג ַא ןוא ,רהיא טנעז דיא צ ? הטרעוו רהיא
 טשינ ךייַא טטוק ,ונ -- אלימ ּב רהיא טנעז עטירד סָאד ןוא ,ןייז
 ...1 לַאדעמ ענעדלָאג ןייק

 2 :י 9 9 9 9 4 4 : + * * 9 :: 3 : 4

 םלענ "רעטנהעצ , רעזנוא זיא עיצנַאטס רעטשרע רעד ףיוא
 ,ןערָאװעג

 .ןהעצנעיינ רעמונ עט כיש ענ עדנע





 גיצנַאװצ רעמונ עטכישענ

 סַאלק עטירר

 ,1909 רהָאי ןיא ןעּבירשעג





 גיצנַאװצ רעמונ עמכישעג

 סַאלק עטירד

 טָאלג רָאנ ,עטכישעגנ ןייק טשינ ןיוש ,ךילטנעגייא ,זיא סָאד

 הצע ןייא ןוא ךיז ןענעגעזעג | רַאפ רֶעַטרֶעֹוו רֶאַּפ א ןְסֶעוַמְׁש א
 ,טניירפ ןעטוג ַא ןומ

 ,רעזעל-טניירפ ,ךייא טימ ךיז ןעדיישעצ ם'ייּב גידנעטלַאה

 טָאה רהיא סָאװ ,טײקרַאּבקנַאד סיוא ,ףוס םוצ רימ ךיז טליוו
 סָאװ-סיֿפע טימ ךייַא ,סעטכישעג לעיפ ױזַא רימ ןופ טרעהעגסיוא
 -קַארּפ ַא ןופ רעטרעוו עמערַאװ עכילטע ךייַא ןעגָאז ,ןייז ךילצונ
 ןוא סיוא ךימ טרעה ,רעשזַאיָאוימָאק ַא ןופ ,ןעשטנעמ ןעשיט
 | ,רעטרעוו עניימ טּביירשרַאפ

 ,עקערטש ערעגנעל ַא ,ךילטנייוועג ,ןהַאּב ןיא טרהָאּפ רחיא זַא
 טליוו רהיא ,טסייה סָאד ,טרהָאפ רהיא זַא ,ןעסיוו טליוו רהיא ןוא
 / ןענעוורעד טשינ ךייַא רהיא טלָאז ,העיסנ רעייַא ןופ ןעּבָאה האנה
 י- .סַאלק עטייווצ טשינ ,עטשרע טשינ ןערהָאפ

 טָאג ךייַא לָאז .טדערעגּפָא ןיא סָאלק רעטשרע ןופ ,אלימ
 ןערהָאפ סָאד .ןערהָאפ סָאד טשינ ןיַײמ ךיא ,טסייה סָאד ! ןעטיה
 ,ךייו .גיד'השקשינ ץנַאנ וליפַא סָאלק רעטשרע ןיא זיא ןיילַא
 דער ךיא ,ןעטיײקכילמעװקַאּב עלַא טימ -- ךייר ןוא םָארג ןוא
 -ַאסַאּפ יד ןופ ,ןעשטנעמ יד ןופ דער ךיא .ןערהָאפ ם'נופ טשינ
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 יע א

 8 ר םוד טוה ,ךייא ףיא גערפ ,םעט א רַאפ סָאװ .ןערישז
 רהיא ?טרָאװ ַא ןעדער טשינ ןוא ןייֵלַא רענייא ןערהָאפ ןעדיא

 רהיא זַא וליפא ןוא ! ןעדער ןעסעגרַאפ הלילח ױזַא ךָאד טנאק

 זיא ,לבוי ַא ןיא לָאמנייא רישזַאסַאּפ ַא לָאמַא טרָאד ןיוש טפערט

 ַא ייּב יװ ,ןעקַאּב ענעלָאװשעג טימ ץירּפ רעּבָארג ַא רעדָא סָאד

 -ָאלּבעגנָא ןייַא רעדָא ,ןָאּבמָארט ַא ףיוא טלעיּפש סָאװ ,שטַאּבורט

 רעדנעלסיוא רעמוטש ַא רעדָא ,רענעיווש ַא יװ זייּב ,עמַאד ענעז

 -נעפ םוצ ןערָאװעג ןעטָאזענוצ זיא סָאװ ,ןעזיוה עגידלעטסעק טימ

 רעצנַאג רעד ןענערּב געמ סע ,םהיא ןעסיײרוצּפָא טשינ ,רעטס

 ְךייֵא ןעמוק ,טרהָאּפ רחיא זַא ןענױשרַאּפ עכלעזַא טימ .,ןָאנַאװ

 רהיא טנַאמרער גידנעליוו טשינ ןוא ןעקנַאדעג עגירעיורט ײלרעלַא

 ?ךייַא םע גוט סָאװ וצ .,.טדיוט ם'ניא ךייַא

 טציז רהיא ?  רעסעּב זיא ,רהיא טניימ ,סַאלק רעטייווצ ןיא

 ,ןעשטנעמ עּבלעז יד ,ןענױשרַאּפ ײלרעלַא טימ ןָאנַאװ ןייא ןיא

 ףַאּצענ ןעליוו ייז .ערח-רצי ןעּבלעז ן'טימ ,רהיא סָאװ ,ךיז טכַאד

 ןוא ,טרהָאפ רהיא ןיהואוו ,ןעסיוו סיוא-ןעהעג ,טרָאװ ַא ןעדער

 יװ ,טציז עמ רָאנ ..טנעז רהיא סָאװ ןוא ,טנעז רחיא ןענַאװ ןופ

 -עגנָא טָאה עמ ,ןערעדנַא ץפיוא סנייא טקוק עמ ןוא ,ןעקָאט יד

 | | ! ַאש ןוא --- רעסַאװ טימ ליומ ?ופ ַא ןעמונ

 ןעגנַאל ַא טימ טנארפ א רענייא טציז ךייַא ןעגעקַא טקנופ

 -עווש טגעמעג טלָאװ רהיא סָאװ ,סעסנָאװ ענעש טימ ןוא לענָאנ

 ,ןעהעזעג ץיגרע םהיא טָאה רהיא ,ךילטנעק ךייַא זיא רע זַא ,ןער

 ףרַאדַאּב רע זַא ,ךייַא ךיז טכַאד סע ;ואוו טשינ טסייוו רחיא רָאנ

 ,ךַאמ העג רָאנ ,.,עגירעזנוא ןופ ,טסייה סָאד ,םידוהיח ערזמ ןייז

 ,ףױרַא סעסנָאװ יד טהערדרַאפ טָאה רע !טשינ ט'רּבד רענעי זא

 ! טפייפ ןוא רעטסנעֿפ ןיא טקוק

 -ַאֹּב ןערהַאי יד ןהעגרעד ןױשרַאּפ אזַא טליוו רהיא ביוא יה

 רחיא טלָאז ,ןהעטשפיוא טשינ םיתמהח-תיחּת יייק לָאז רע ,ןעּבַארג

 תעשּב ,טליוו רהיא ךַארּפש ַא ראפ סָאװ ףיוא םהיא וצ ןעדנעוו ךיז
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 רָאנ .ןעמַאד -- ךָאנ טסעומש רעוו ןוא  ,ןעטסירּכ ןעציז ןעגעקַא
 : שיסור ףיוא ןוהט גערפ א םהיא טלָאז רהיא רעסעּב '

 עיװטסלָאװָאדוא לעימיא אי ,סֹויַאֹּביִשֶא עינ ַאי ילסעי --
 ןושל רעזנוא ףיֹוא ...? עיוועשטידרעּב'וװ ימַאוו'ס ַאסטיטעירטסוו
 ,העוט טשינ ךימ ןיּב ךיא ֿביֹוא : יא מו יווזַא ןעכווה סע טעוו
 ןיא ךייא טימ ןעפערט וצ ךיז ןעגינעגרַאפ סָאד טָאהעג ךיא ּבָאה
 ןעטַאט ןיא יו לָאמ טנעזיוט רעגרע זיא סָאד -- ..,7? וועשטידרעּב
 ' ! ןעטלָאשעג ןיירא

 ץיגרע ןױשרַאּפ ַאזַא טימ ףיוא ךיז טפערט רהיא ּביוא ,רעדָא
 ןעדער וצ ןעּביֹוהנָא רהיא טנָאק ,ןילהָאװ ןיא רעדָא עילָאדָאּפ ןיא
 ; שיליופ ףיוא םהיא טימ

 םעלַאגז ןעלימ עינ ןעיס ילעשזעי !אנַאּפ םַאשַארּפעשּפ --
 -ָאנסַאי וא ךאקסַאל'וו ליב ירוטק ,ואצנילעמרַאי'ז ַאנַאּפ ַאצטיִא
 סָאד טעוו ,טרערעג שידיא ףיוא ..+ ? אנעקצָאטַאּפ ָאנענשזָאמלעוװ
 ,תועט ןייק ּבָאה ךיא ּביוא ,דובּכ רעיא רעביא טעּב ךיא , :ןעסייה
 רע ;ץענילעמרַאי ןופ .רעטָאפ רעיא טימ טנעקַאּב ןעוועג ךיא ןיּב
 -עלַאּב עסיורג ןייק ,.,?יקצָאטָאּפ הַארג ם'ייּב בושח ַא ןעוועג זיא
 בושח ַא ןוא ץענילעמרַאי רָאנ ,ןַאהרַאפ טשינ יקַאט ָאד זיא גנוניד
 פעװ טא ! אש רָאנ ,.."דיא , טימ טקעמש יקצאטָאּפ ףַארג ם'ייּב
 ןיּב ןיילַא ךיא סָאװ ,עטכישעג ַא ַא ןעלהעצרעד רעסעּב ךייַא ךיא
 ,ייברעד ןעוועג

 ,סַאלק עטירד ןייק ַאטשינ .גוצרעירוק ןיא ןעוועג זיא סָאד
 ּבָאה רימ ןעגעקַא ,סַאלק עטייווצ ןערהָאפעג ,הרירּב ןיאּב ,ךיא ןיּב
 ,ךיז טכַאד רָאנ .טסירּכ קפס ,דיא קפס ,ןױשרַאּפ ַא טָאהעג ךיא
 ? ןעסיוו סע ןָאק רעוו ? רשפא ןוא ...טסירּכ רעדייא דיא רהעמ
 ַא טימ ,ןעמסטרָאּפס ַא יו ןָאהטעגנָא ,רעטלָאגעג ַא ,גנוי רענעש ַא
 רַאפ . ,רעילַאװַאק ַא ןוא ,ןעזיוה עסייוו יד ףיוא סַאּפ ןעצרַאװש
 טייצ עצנַאג יד טָאה רע ?ייוו --- ? רעילַאװַאק ַא : ךיא גָאז סָאװ
 ןעכיוה ַא טימ ןיליירפ ַא ,"עינשירַאּב, רענעש ַא םורַא טהערדעג ךיז
 ,פעזענ טקָאטעגסיוא ןיילק ַא ףיױא ענסנעּפ ַא טימ ןוא ןָאיניש



 ןערָאװעג ךינ ןוא ןָאנַאװ ןיא ָאד יקַאט ךיז ןעמ טָאה טנעקאּב

 - רע ןוא ,דַאלָאקַאש טימ ןעוועג דּבכמ םהיא טָאה יז ,טנײרפַאּב

 עשידיא טימ ךָאנרעד ןוא עשינעמרַא טימ רעהירפ ,טריזומַא יז טָאה

 ןוא .רעטכעלעג רַאפ טכייקעג ןעּבָאה ערייּב ןוא ,ןעטָארקענַא

 סָאװ ,ןעטָאדקענַא עשיריא יד ןופ טכַאלעג ןעמ טָאה טּפיוהרעד

 טרעװ סע יװ ,קַאמשעג ַאזַא טימ טלהעצרעד טָאה ןױשרַאּפ רעד

 סָאװ ,היורעד טקוקעג טשינ ראג ,ןעטסירּכ ןעשיווצ טלהעצרעד

 רעד ,ץרוק ,.,טנידעלַאּב ךימ ןיפעג ןוא דיא ַא ךיא ןיּב רעמָאט

 -םיוא ןיוש זיא רע .רעטוּפ ףיוא יװ ,ןעגנַאנעג ייז ייּב זיא ןַאמָאר

 |עגעק ַא ןעסעועג רע ןיא רעהירפ ) רהיא ןעּבענ ןעסּכַאװענ

 ךיז טָאה יז ןוא ,ןיירַא ןעניוא יד ןיא רהיא טקוקרַאפ ןוא ( רהיא

 - -בירַא ןעוועג זיא סָאװ ,לערענייז ןייז ןופ לעטייק ן'טימ טלעיּפשעג

 -- םיצולּפ .ןעזיוה עסייוו יד ףיוא סַאּפ ןעצרַאוװש ם'ניא טקעטשענ

 ןיוש ּבָאה ךיא --- עיצנַאטס ַא ףיוא ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ

 ,רעלעג ַא ,דיא רעגידנעקניה ַא ןײרַא טמוק -- ןעמָאנ םעד ןעסעגרַאפ

 יד סיואיטסערטש  ,לָאסַארַאּפ ןעסייוו ַא טימ ,רעטציװשרַאפ ַא

 עסייוו יד ףיוא סַאּפ ןעצרַאװש ן'טימ ןעמסטרָאּפס ןיימ וצ טנַאה

 : ןושל שידיא רעזנוא ףיוא טושּפ םהיא וצ ןָא ךיז טפור ןוא ,ןעזיוה

 ן'כרוד טנעקרעד ךייַא ּבָאה ךיא .םולש ּפִא ךייֵא טָאנ ---

 רעטעפ רעייֵא ןופ סורעג א ןעּבענּפָא ךייַא ןָאק ךיא- .רעטסנעפ

 ..שטשירטסענַאמ ןופ ןמ?ז

 ןיימ ןיא עיצנַאטס רעּבלעז רעד ףיוא זַא ,ךיז טהעטשרַאפ

 ןעּבילּבעג זיא "עינשירַאּב , יד ןוא ,ןערָאװעג םלענ ןעמסטרָאּפס

 ןיימ .עטכישעג יד טשינ ךָאנ רעּבָא ךיז טגידנע טימרעד ,ןייֿפַא

 םָאה סָאװ ,טינ זַא םורָאװ ,ןיטסירּכ ַא סיוועג ןיוש --- ?עינשירַאּב ,

 עכילטע ןיא טָאה --- ? ןעפױֿפטנַא טּפרַאדַאּב ןעמסטרָאּפס רעד

 א רימ וצ טדערעגסיוא טשינ ,ךיז ןעקַאּפ ןעמונעג םורָא סעיצנאטס

 ךיילג ,ןײרַא ?עקניוו ןיימ ןיא ןעּבעגענ קוק ַא טשינ וליפא ,טרָאוװ

 ,עיצנַאטס רעד ףיוא .ָאטשינ טלעוו רעד ףיוא רָאנ ןיּב ךיא יו

 "טַאּפ ַא דיא רענעש ַא טרַאװענּפָא יז ןעּבָאה ,ּפָארַא זיא יז זאוו
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 ,וניבֶא םהרבַא ןימ ַא יו םיוא-טהעז סָאװ ;דרָאּב א טימ ךרַאיר
 ןעטנעמיד עסיורג טימ ןוא קירַאּפ ַא טימ ןױשרַאּפ| ַא ענידיא ַא ןוא
 -סיוא .ןעּבָאה --- "!?ערעטכעט - !וינעוויר , .ןערעהיוא יד ןיא
 ן'פוא רעטכָאט רעד ןעלַאפעג ןוא קלָאפרָאּפ עטלַא סָאד ןע !םורעג
 -ןעגיוא יד ןיא ןערערט טימ זלַאה

 טאלק רעטייווצ ןיא םֹורָאוו ,סָאלק עטייווצ ןערהָאפ טשינ טפראד רחיא זַא ,ןעזייװַאּב ןוא ,סאלק רעטייווצ ןיא טנעגענַאּב עמ סָאװ ,ןעניױשרַאּפ יד טימ ןענעקַאּב טלָאװעג רָאנ ךייַא בָאה ךיא .ןעכ -ַאמ טשינ ךיוא ךיא ףרַאדַאּב עטכישעג רעד וצ שוריּפ ןייק
 ,רעדמערפ א ענעגייא .ןעשיווצ ,רעדמערפ ַא רהיא טנ נעז

 - ,ץוניוצ טמוק סָאװ ,ךאז א רהָאוועג טאלג טרעוֶו עמ רעדָא ,ךודיש א סיוא ךיז טקיּפ ,טפעשעג א ןעסָאלשעג טרעוו ןעשטנעמ עדמערֿפ-דליװ טימה ןָאגַאװ ןיא ןעדער ַאזַא ןופ זַא ,ךיז טכַאמ סע לָאמ לעיפיוו ,רחָאי -עכילקילג יד ןעּבָאה לָאז ךיא .ךיז ןעמ טדעררעד ,טרער עמ זַא םורָאװ ,ןעשטנעמ ַא טימ ןעדער ןָאס עמ זַא ,רעביילג ,ךיז טכַאד ? ןָאגַאװ ןיא רָאנ םיצולּפ ןעפָאלש ַא רַאֿפ יקַאט סָאד זיא סָאװ ןוא ,ןעפַאלש טשינ ךיױֵא ןעזָאל ןוא י יז ןעדער ,טשינ טרער ר הי א זַא ןוא ; ; ןעדער וצ ןעמעוו טימ טָאה רהיא םורָאװ ,ןעפָאלש רהיא טרָאּפשרַאפ טכַאנייּב ,ץכעוהט רעי יז ןיא סָאװ ןוא ןערהאפ ייז ןיהואוו ,ןענעז י יז רעװ --- ןעמעלַא טסייוו רהיא ןוא ; ץכעוהט רעיי ַא ןיא סָאװ ןוא טראפ רהיא ןיהואוו ,טנעז רהיא רעװ ,ןעסייוו עלַא .ןערעדנַא ן'טימ סנייא טנעקַאּב ךיג רהיא טרעוו רעּבָא רַאפרעד ...1 םינכש ערעייֵא ןענעז ואוו ןוא רהיא טנעז ואוו ,טינ טסייוו רחיא ; אחדוה ַא םימ רעדימרַאה ַא ,לעמוטעג ַא ,לעמיוועג ַא ןיא סע ; דלַאוג טימ ןעּפַאחרַאפ רהיא טפרַאד ץַאלּפ ַא ,םעוקַאּב ױזַא טשינ זיא סַאלק עטירד ,תמא .םייח רעד ןיא ?עיפ וצ ןיוש רהיא טנעז -- לארשי-ינּב וניחַא רָאנ ,ערעדנַא ןייק אטשינ ןענעז ןָאגַאװ ןיא זַא ,טסעומש רעוו ןוא .םייה רעד ןיא ךיז ייּב רחיא טנעז ,סַאלק עטירד טרהָאפ רחיא זַא רעּבָא



 ויאוו

/ 
 גלינו

 "נהייצ ,"ןַאמיל} ,רַאטַאק-ןענָאמ ,םיריוטקָאד ןופ ןעדער ,לשמכ

 ,ךיז טכַאד ,ןיוש זיא --- המודכו דַאּבסלרַאק ,ןעוורענ ,גיטהעוו

 ןיילַא רימ טימ ךיז טָאה ןעגעווטסעד ןופ ? ָאיַא ,דער עטסופ רָאנ

 "מַאק ַא טימ ןערהָאפענ לָאמַא ןיּב ךיא .עטכישעג ַא ןעפארטעג

 -ּפעצער ןופ ןוא םירוטקָאד ןופ טדערעג םָאה עמ .ןעדיא עינַאּפ

 "עג ךייַא רַאפ טינ ,ןעטילעג קרַאטש טלָאמעד ּבָאה ךיא .ןעט

 -עג ,דיא רעצינעמַאק ַא ,רענייא רימ טָאה .ןעגָאמ ן'פיוא ,טכַאד

 -ָארּפ ןעגיזָאד םעד .ןעכלעזַא קעשָארּפ ַא ,האופר ַא ענייז ןעּבעג

 -רָאטקָאד ַא ןופ טשינ אקוד רע טָאה ,רעצינעמאק רעד טגָאז ,קעש

 -סיוא ןייֵא רעּבָא ,טסיטנַאד ַא ,רָאטקָאד-ןהייצ ַא ןופ רָאנ ,ןיצעדעמ

 ,םסייה סָאד .קעשָארּפ רעלעג ַא ,רע טנָאז ,קעשארּפ רעטנעכייצעג

 ,סעקשָארּפ עלַא יו ,רעסייוו ַא זיא ,רע טגָאז ,ןילַא קעשָארּפ רעד

 -עמַאק רעד רימ טָאה ןערָאװשעג ןוא .לערעיפַאּפ לעג ַא ןיא רָאנ

 רָאנ זַא ,רעדניק ןוא בייוו ןייז ייּב ןוא טנוזעג ןייז ייּב דיא רעצינ

 רעלעג רעד טינ ןעוו ,ןעקנַאדרַאפ וצ רע טָאה קעשָארּפ ןעלעג םעד

 ! עהדעה-ע --- ןיוש ןעוועג טציא רע טלָאװ ,רע טגָאז ,קעשָארּפ

 -שֵארּפ יירדיייווצ .טינ ךיא ףרַאד ,רע טנָאז ,סעקשָארּפ ךס ןייק

 טגָאז ,ןענַאמ סיוא ,ןעזענעג טרעוו רחיא ןוא -- ,רע טגָאז ,סעק

 .סרעּפַאצטולּב סיוא ,סרעסערפטלעג סיוא ,םיריוטקָאד סיוא ,רע

 רהיא ּבױא ! ןיירַא ןעטַאט ס'נעטַאט רעייז ןיא ,רע טנָאז ,חוד ַא

 ם'נופ סעקשַארּפ יירדיייווצ ַא ןעּבעג ךייַא ךיא ןָאק ,רע טגָאז ,טליוו

 ...קנַאד ַא ןעגָאז ,רע טנָאז ,רימ טעװ רהיא .קעשָארּפ ןעלעג

 ןייא ןעמונעגנייַא ּבָאה ןוא םייהַא ןעמוקעג ןיּב ךיא הוה ךֹּכ

 טשינ ,ןערָאװעג רימ זיא ,ןעטירד םעד ,ןערעדנַא םעד ,קעשַארּפ

 ,טכַאדעג ךייַא רַאפ טינ ,טכַאנ עּבלַאה םורַא ,רעטעּפש רָאנ ,דלַאּב

 ,טניימענ ּבָאה ךיא ,המשנ רעד טימ טכָאפעג ּבָאה ךיא זַא ,ױזַא

 "קָאד ַא טכַארּבעגנ רימ טָאה עמ ! ןעּבעל ןיימ ןופ קע ןייַא זיא'ס

 ..טריוט ןופ ךימ טעװעטַארעגּפָא םיוק ,םיריוטקָאד ייווצ ,רָאט

 רעצינעמַאק ַא זַא ,עקיטקַארּפ ַא ןיוש ךיא סייוו ןָא טלָאמער ןופ

 ןיא חוד א לָאז --- קעשָארּפ ןעלעג ַא ,האופר ַא ענייז ךייַא טינ דיא
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 טסָאק טלעװ רעד הוא: .גנידסלַא !ןירא ןעטַאט ן יי ז
 ! טלענייּבר

 יה
 הירפ רעד ןיא טמוק סע ןוא סַאלק עטירד טרהָאֿפ רחיא זַא

 רהיא טלָאז ,ןיליפתו-תילט ןייק ךיז טימ טשינ טָאה רהיא ןוא
 ךייַא ןעמ טעוװ ,רָאנ טליוו רהיא יּבִא -- ןעּבָאה טשינ םירוסי ןייק
 ,גנידסלַא טימ ןוא ןיליפּת טימ ןוא תילט ַא טימ ןעגרָאזַאּב ןיוש
 ,ףיוא-טנעפע ,טגיטרַאפעגּפָא .ךיז טָאה רחיא ןזַא ,רעּבָא ראפרעד
 ןעגעלסיוא ןָא-טּבױה ןוא לעקישטנַאדָאמעשט רעייַא ,?חומ טייז
 רעמָאט .,לעשיפ זיא לעשיפ ,עקלוּפ ןיא עקלוּפ ,רעייא ןיא רעייא ,ךעלכיק זיא ךעלכיק ,ןעפנַארּב זיא ןעפנָארּב :טָאה רהיא סָאװ
 -ורטש ?עקיטש ַא ,ץנַארַאמ ַא ,לעּפע ןייא ךייַא ייּב ךיז טניפעג
 ןעלעוו עלַא ! טינ ךיז םמעש ,רעדינַא-טגעל ,סױרַא-טמעג -- לעד
 -רעטנוא ! ןעגָאזּפָא טינ ךיז טעוו רענייק ,ןעסייּברַאפ ְךייַא םימ
 טימ טרהיפ רהיא זַא ,טסעומש רע  ,..טיטעּפַא ןערעדנַא ןייַא טימ רָאג ךיז טסע ,ךימ .רהיא טהעטשרַאֿפ ,עינַאּפמָאקּב ןוא סנעגעוו
 ףיוא םיניבמ ןוא ךס ַא םינלעּב רהיא טָאה ,הקשמ פעזעלג ַא ךיז
 רעסָאװ, : סעּכ טימ ןעגָאז טעװ ןוא רעטירד א ןהעטשפיוא טעוו ."ןאמרעסַא רעשידנעלסיוא ,, ןעּבעג' ןעמָאנ א םהיא טעוו רערעד -ןַא רעד ."טאקשומ רעיּבַארַאסעּב , ַא ןעסייה רע טעוװ םענייא יי : חקמ רעדנַא ןייֵא ןעצַאש ןוא ןעמָאנ רעדנַא ןייא טימ ןייוו םעד ןעפּורנָא ךייַא טעװ רעכילטיא ..רועיש ַא ןהֶא ןייוו ?עזעלג ַא
 סָאד ךייֵא ויּב ןעמענקעװַא ,ןיבמ ןע'תמא ןייַא ןופ לעכיימש א טימ ,רָאג לעקניוװ ַא ןופ ,רענייא ךָאנ ןהעטשפיוא טעוװו "1 ָאדרָאּב רענַאשעװַאק, א ראג זיא'ס ? ןַאמרעקַא רעסָאװ ?טַאקשומ
 טּפוזענּפָא ןעּבָאה טעװ רע יו םעדכָאנ ןוא .."! ךימ טזָאל ןייוו פעזעלנ ַא ףיוא --- ךיז ןערַאּפש תומהב, : טדער רענייא יו ,זָאלג
  :החמשדלעּב א ייב יו ,טמַאלפרַאפ ןייז השעמ תעּב םהיא ןעלעוו ךעלקעּב יד ןוא ,ןוהט גָאז א רע טעװ ,לָאמ רַאּפ ַא

 -ילרהע ןייא ,רעטסָארּפ ַא ךַאּבענ זיא סָאד .זיא סָאד סָאװ טינ טסייוו רהיא ,ןייג ?זיא סָאד סָאװ ,ןעדיא ,רהיא טסייוו ---



 ' יו

 יע װ

י ג רשי לענייד א ,רע'רשּכ ַא ,רעשיּתּבה-לעּב ַא ,רעכ
 ו

 .+! וועשטיד
 יי

 רע'תמא ןייַא זיא'ס זַא ,טכער טָאה רע זַא ,ןעניפעג עֵלַא ןוא

 ךעלסיּב וצ טמענ עמ זַא ןוא .גיזָארָאמיװ רעוװעשטידרַאּב א

 טלָאמעד .ןעדנוּבענפיוא גנוצ יד ןעמעלַצ ייּב טרעוו ,"גיזָארָאמיװ,

 יב ךיז טוהט סע סָאװ ,גנידסלַא ןעלהעצרעד ןֶא רעכילטיא טּביוה

 עלַא .ךיז טוהט םענעי ייּב סָאװ ,גנידסלַא ןעּפַאטסױא ןוא .,םהיא

 רהָאװעג טרעוו עמ ןוא םירבה ?ארשי 3 ,םענייאניא עֶלַא ,ןעדער

 עלַא טימ ,תופידר עַּלַא טימ ,תורצה לּכ ןערעדנַא םעד יײּב סנייא

 ! היחמ ַא'ס -- טלעוו רעד ףיוא ּפֶא ךיז טוהט סע סָאװ ,תוריזג

 ןוא ןירַא טדָאטש ַא ןיא ץיגרע סָאלק עטירד טרהָאפ רהיא זַא

 רָאנ רהיא טפרַאדַאּב ,ןערהָאפרַאפ טלָאז רהיא ןיהואוו ,טשינ טסייוו

 ןייֵא םיּפע רעצימע טשינ טסייוו יצ ,םלוע ם'ייב ןוהט וצ גערפ ַא

 ךייֵא טימ ןערהָאפ סע ןעדיא לעיפיוו זיא ?  עיצנאטס ענידנעטשנָא

 רענייא .רהיא טָאה ןעלעטָאה ןוא סעיצנַאטס לעיפ ױזַא ,ןָאנַאװ ןיא

 סָאד טּביול ןוא ,"טרופקנארפ לעטַאה :סערדַא ןייֵא ךייא טי

 ןיא ,רע טגָאז ,טרופקנַארפ לעטָאה, | :ןירַא גָאט ןיא ּפֶא ךייַא

 טניפעג .??וזהיליזּב --- גיִליּב ןוא םערָאװ ןוא גיטכיצ ןוא ניטכיכ

 לָאז ? טרופקנַארפ לעטָאה, . ךייַא טגָאז ןוא רעטייווצ ַא דִלַאּב ךיז

 טלַאק ןוא גיצומש ןוא רעטסניפ טרָאד זיא'ס ! ןעטיה טָאג ךייַא

 ןעּבָאה ,רע טנָאז ,טליוו רהיא ביוא } ךיילג דְלֶאנ טימ --- רעייט ןוא

 טּפַאח "! קרָאיװענ ?עטָאה ןיא ןעלעטשּפָא יז רהיא טלָאז ,האנה

 ?עטָאה ןיא ןוהט ייז ןעלעוו סָאװ, :טגָאז ןוא רעטירד ַא סױרַא ךיז

 ,טשינ טרעה ? ןעצנַאװ ךָאנ טקנעּברַאפ ךיז ןעּבָאה ייז ? קרָאװענ

 טגלָאֿפ ! "קרָאיװעג, ,?טרופקנַארּפ , ןעגָאז ךייא טעוו עמ סָאװ

 -רַאפ םענייאניא רימ ןעלעוו ,סרעיַא לעקעּפ סָאד רעהַא טינ ,ךימ

 טרָאד --- ?ַאיסָאר , לעטָאה ןיא ,הינסכא ןיימ ףיוא רימ וצ ןערהַאפ

 ...7! ןעדיא ןעהעטש

 ןיא ןעּבָאה טוג קישטנַאדָאמעשט רעייא רהיא טפרַאדַאּב יאדוַא

 "פא טשינ ךייֵא ייּב ,ןיינ ןוא ָאי ןעשיווצ ,הלילח םע לָאז עמ ,ןעניז
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 עגיטנייה טינ ןעמ טע'בנג ואוו --- ךייא טעּב ךיא רָאנ ...ןעדער
 ,זיא ןערעוו טע'בנג'ַאּב ש חנידמ רעטשטנעּבעג רעזנוא ןיא ןעטייצ
 סע זַא .ךאז עטרעשַאּב ַא זַא םינ רהעמ ,ןעסיוו טליוו רהיא ּביוא
 טעװ רחיא ,לארשי-עמש ןייק ,ןערָאדנַאשז ןייק ,עיצילַאּפ ןייק ןעפלעה טינ ךייא טעוו סע ,טהעג ןוא טהעטש רהיא יו ,גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא ןענע'בנג'ַאּב ךייַא ןעמ טעװ ,טרעשַאּב ןייז ךייא טםעוװ
 ...ןעּבעל ן'טימ סיױרַא טעוו רחיא זַא ,פמוג ןעשטנעּב

 רהיא טָאה סָאד .סאלק עטירד רהיא טלָאז ןערהָאפ ,ץרוק
 --- ןעשטנעמ ןעשיטקַארּפ ַא ןופ ןוא טניירפ ןעטוג ַא ןופ האווצ ַא
 .רעשזאיָאװ-ימָאק 8

 ! ןעידַא

 .גיצנצאווצ רעפונ עטכיש עג עדגע




